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 תולפתה ררס

 ךרביו תיציצה קודבי תויקנ וידישכו תופנכ עכרא אוהש ןוטק תילטה שבלי

 ונְו יִתוְצִמְּב ונשדק רשא םֶלועָה ףְלִמ וניִהלֶא ו הָתַא ורב
 : תַציִצ תִוָצַמ לע

 רמאיו תיציצה קודכי לורג תילט תפיטע םרוק

 זכיִלָש אָדוחְיְּב ּומיִחְרּו ּוליִחַרּב זדַתְניִכשּו ה'בק רוחי םבָשְל
 | : לֶאְרָשילָּכ םָשְב

 ָהיִרְבִא ח"מר יִתָמְשנ ףטעתת ןִכְו הָציִצְּב יפּוג ףמעְהמ יניְרה
 הָמּכְתַמ יִנַאש םֶשְכּו ג'ירת הָלּועֶה תיִציִצַה רּואְּב ָהיִריִג ה'סשו

 םֶלַעְל הֶאְנ תיִלָטְלּו ןְנֶבִרְר אָקּולָחל הכא כ הָוה םֶלועַב תיִלַטַב
 ןמ יִתְלַפְתּו יִתָמְשִנְו יחּור יִשָפַנ ּולְצְג תציִצ תַוָצַמ ירי לע אָּבַה
 ונק ריִעָי רָשָנכ םֶליִצַ םֶהיִָע ויִפנְּכ שרֶפִי תיִלַטַהְו םיִנוציִחַה
 :ןַמֶא * ףחרייִלזוְג לע

 רמועמ ךרבי כ"חאו

 ויזרּוצְמְּב ונשק רשע םכלועַה ךֶלִמ ּונָהלֶא יי התא ךּורְ
 : תַציִצְב ףטעתַהְל ּונּוצְ

 רמואו תומא 'ד ךולה ירכ תילטב ושאר ףטעיו

 יו - רוקמ מ מע יִבְ םֶשַ נדע לחנו ךַתיִּב ןָשָּדִמ
 [ ךקקרצו ףיעהיל ךרסח ךשִמ : רואדהַארנ

 הָבּושַח אָהְּתִש ּוניִתובָא יהלאו ּוניִהְלֶא יי ךיִנָפְלַמ ןוצר יהי

 הונו סיקודקרו ָיִטְַפלָכְכ היְִסיִק ולא וז תציִצ תו
 - 1 ןַמָא ' ּהָּב םיּולְּתַה תוָצַמ ג"ירתו
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 תולפתה רדס ב
 הז רמאי ןילפת תחנה םדוק

 ןילְפְתַיִנָקְלּונְוצָשיאְוְּב תִוצַמ םיקל ןיִלּפְּת תַחְנַהַּב ןּוכְמיננה
 ' ףיניע ןיִּב תפָטְטְל ּויִהְו ךֶרָי לע תּואְל םֶּתְרשקּו הָרּותַּב בּוְּכּכ
 הָיהְוי שבק ' עֶמָש םֶא היָהְו  עמֶש ' ּולֶא ושר עבר םֶחְ
 םיִסנ רכשו ומש ָךרָּבְַי ותּודָחֶאְו ודוחי םֶהְּב שיש ' אבי כ
 ַחָּכַה ול רָשַאְו םִיְרְצִמִמ ּונתוא ואיִצוהְּב ונָמע הָשָעַש תואְלְפִנְ

 ונצְו ' ונוצְרכ םֶהְּב תושעל םיִנוַחַתְבּו םיִנוילַעְּב הָלָשִמִפהְ
 רָּבעשל בֶלַה דֶגְנ איִהְשְו הּיּוטְנַה ועורז ןורכְזְל דיה לע חיִנָהל
 שארַה לעְו * ומש רָּבְתַי ותָרְבַעְל ּונָּבְל תּובָשְחַמּו תַואת הז
 ויהי םֶלָּכ יִתּוחְכְו ישוח םִע יִחּומְּבש הָמָשִּנהְש י ַחוּמַה לע

 ְךָשַמתִ ןיִלָפִת תִוָצִמ עָפשִמּו ' ומש ךרְּבְתי :ותרבְעל סיִרָּבְעְשִמ
 יִלְּב תושודק תובָשָחַמּו שְרְק עפשְו םיִכּורָא םייח יל תויִהְל יל
 עָרָה רֶצָי ּונּב הָרְגְתִ אלו ונתַפי אלשו לֶלָּכ ןועו אָטַח רוהרַה

 : ןמָ ' ּנבַבְל סע רֶשַאְכ יי תא דובעל ונח
 הרישקה םרוקו עורזבש הובגה רשב לע לאמש רי לע התוא חיניו די לש הלפת חקיו

 רבי

 וצו יִתוְצְִּב נשדק שא םֶלועַח ךֶלִמ וניהל  הָּתַא ורב
 : ןיִלַּפִת חיִנָהְ

 רשקהמ הציצקה זוזת אלש ידכ 'ש ןיעכ ןיררצ ינשמ העוצרב הציצקה רשוקו קדהמו

 לש חקולו : עורזה הנק לע תוכירכ העבש ךרוכ כ"חאו * הרותב הרומאה הרישק וזו

 ךרבמו שאר

 וצְויִתוצְמְּב ונשדק רֶשֶא םֶלועַה ָךַלֶמ וניִקלֶא יי הָתַא ָךּורְ
 :ןיִלַּפִת תוְצִמ לע

 רמאי ףכית הירחאו

 : דַעַו םֶלּועְל ותּוכְלַמ דּובְּכ םש ףּורּב
 רמאי הכירכ תעשבו תיאצמאה עבצא לע תוכירכ 'ג ךרוכ כ"חאו ושארב הקרהמז

 דָסָחְבּו טֶפָשִמְבּו קֶדָצְב יל ףיִּתְשַרֶאְו : םֶלועְל יל ףיּתָשרֶאְ
 : ו תא ּתעְרִיו הדֶנּומְמְּב יל ךיתשרתצו : זכימָחְרְבּ
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 תולפתה רדס :
 רמאי וקל

 הריקודקרו זיִטְרפ ₪ יִתְמק 4 ו - הְָנַה תעִמ
 : ןָמָא ' ּהָּב םִּולּתַה תוָצַמ ג"ירתו ָהיִתּונְוַכְ

 'פת ץולחי זאו תיאצמאה עבצא ןמ תוכירכ השלשה הלחת ריסי ןיליפתה ץולחישכ

 : די לש 'פת כ"חאו שאר לש

 הז םירמוא תסנכה תיבל ןיאבשכ

 סח ברב יִנָאְו * לֶאְרְשַי ךיִתנְכשִמ בקי ףיָלְהֶא ובטדחמ
 יִתְבַהֶא יי + ךָתֶאַריִּב ךשרק לכיהדלֶא הָוָחַּתְשֶא ּךֶהיִב אָבָא

 הָערֶכֶאְו הָוָחַּתְשֶא יִנַאְו : ךְרובַּכ ןכַשמ םוקמּו ּךְתיִּב ןועמ

 םיִקלָא ןָצְר תע יי + ףל יְִַּפִת ִנְָו : ישע נפל הָברְבִ
 : ךְעָשי תָמָאְב יננע ךְרְסח-בְרְּב

 הז רמאי הלפתה םדוק

 קֶרָצְּביִנֶא יִתְרָמִא עמש יל נְָאדטה לא יִנְגְעְתַיּכ יִתאָרְקיִנַא
 יי יִתְחַטְב הילע ינו + ףתְנִמִת ץיקֶהְב הָעבְשֶא ּףנָּפ הֶזַחֶא
 ידי יִאָשְנְּב ךיִלא יִעּושַב ינונחת לוק עַמש ו הָּתא יהְלֶא יִתְרַמְא
 ? ףילא + יפרו ףילא ית יִלֶא : + ףשְַק ריכדילא
 ינעישוה ךרבע-לע ףינפ הריאה > ןָּנסְתֶא יִנדַאלֶאְו אָרְקַא

 הָעְמְש + יִמלֶא יִנרַא הָנַעְת הָתַא יִתְלָחוה וי לכ :
 יו"עמש : שָרָחָת"לא יִתָעַמִד לֶא האח יִתַעושו יי ו יִתָלְּפְת
 :יל רע היה נג

 שש + ףלנ  תיּב יל םיִרְמוְּב יִתְחַמְש * דִוְרְל תּולעְמַה ריש
 יִבְלַמ יעוש לוקְל הָבישקַה :בַר לֶלֶש אָצומְּכ ךִתְרְמִא לע יִכְנָא
 הל-ךרעא רֶקַּב ילוק עמשִת רֶקּב יי : לֶלָּפְתֶא יל יִּכ יִהלאו
 :יתְרְמִא עמש יל ןשי" לֶא יִנְגעְתיִּכ ל פארק יִנָא ו הָּפַצַאו

 לש =
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 תירחש תלפת ד

 ףוצר וכותבו * רגוסב ןכו תלדב תועונת 'בו רתיו תועונת 'בו דתיו תועונת 'ב ןמ ריש

 םימשרנה םיזורח ג'י ררס לע םירקיעה 40

 דָחא :ותואיִצַמ לֶא תַע ןיִאְו אָצְמִנ' חַּבַתְש יח םיִהְלֶא ל
 תּומָּד ול ןיִא : ותּוַחַאְל ףוס ןיִא םְַו םֶלָעְג * ורּוחיַּכ דיִחָי ןיִאְו
 רשֶא רֶבְּדלָכְל ןומדק : ותשדק ויִלַא ךורענ אל" ףוג וניאו ףוגה
 -לָכְל םלוע ןודא ונַה : ותישארל תישאר ןיִאְו ןושאר * אָרְבִ
 ישָנַא לֶא * ּונְתָנ ותֶאובג עפש : ותּובְלמו ותְלְְג הָרְיי * רָצונ
 טיִּבַמּו איִבְנ * רוע הָשמּכ לארשיב םק אל : ותְרַאְפַתְ ותל
 ןמָאְג ותו'בנ די לע * לא ומעל ן ןתָנ תָמָא תרות : ותָנּוְמְּתִתַא
 : ּותְלּזַל םכימלועל * ותְְיריִמְי אלו לֶאָה ףילַחיזאל + וזריִּב
 שיִאְל לָמּוג : ותּומרְקָּב רֶבָּד ףוסל טיִּבַמ ' ּוניִרְתְס עַדְויְו הָפוצ

 ןיִמָי ץקָל חלשי : ותַעָשרְכ ער עשרל ןָחּונ * ולעְפמְּכ דָסֶח
 -בְרְב לא הָיִחְי זביתמ : ותְעוש ץק יּכַחָמ תודפל ' ּונחישמ
 : ותְלְהְּת םֶש רע-ירע ףּורָּב * ודְסַח

 תירהש תלפת
 רגוסב ןכו * תלדב תועונת 'בו דתיו תועונת 'בו דתימ בכרומ ריש

 הֶשעג תעל + אָרְבִנ ריִָילָּכ םֶרְטְּב ' ךֶלֶמ רָשא זםֶוע ןודָא
 ודָבְל * לכַה תולְכַּכ יִרֶחֶאְו + אָרְקִנ ומש למ יא ' לכ וצָפָחְּ
 ; הָרָאְפִתְּב הָיִהְי תוהו * הֶוה אּוהְו זדֶיָה אוהו : תצרונ ולמי
 ?רישאר ילָב תַריִּבָחַהְ ול לישַמָהְל * ינש ןיאְו דַחַא תוהו

 רוצו יִָאְג יו יל אוהו : הָרָשמַהְו ועָה ולו ' תיְִכַה ב
 : אָרְקֶא םייְּב יסוכ תֶנֶמ ' יל סּונְמּו יִסַנ אּוהְו : הָרֶצ תַעְּב יִלְבָח
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 תירחש תלפת ה
 ' יתָיְוְג יחורדסכע] : קרריעַאְו ןשיא רעב ' יחור דיקְפִפצ ורָיְב

 : אָריִא אל יִל יִנדַא

 ויזְרוצְמְּב ונשק רֶשֶא ְלועָה ףֶלֶמ ניקל יי זרֶּתַא ףּורּ
 : םיִדָי תָליִטִנ לע ּונוצְו

 זכיוָאָה תרֶא רַצָי רָשֶא םכלועה ךלִמ וני הלא יי זדַתַא ךורָּב
 עורו יול םיִלּולַח זכילּולח םיִבְקְנ םיִבְקִנ וב אָרְבּו הָמְכְחְּב

 מ רָחֶא םתָסִי וא םֶהמ דָחֶא הפי פא וכ אַ נפל
 "לָּכ תפר ץ הָּתַא ףורְּב ' נפל דומעלו םיקתהְל רפא יִא
 : ;רושעל םיִלְפַמּו רָשב

 המשנ יהלא ןאכ ןיליחתמו רבדיו םדוק הרותה תכרב םירמוא זנכשאב

 ויְִּוְצמְב ונשדק רש םֶלּועָח ףלִמ ּוניִהְלֶא יי התא ךּורְּב
 : הרות יִרְבַדְּב קושעל ּונּוצְו

 תיִּב ךִמע יִפְּ ונִפְּב רות ירד תֶא ּוניִהְלֶא יי אָגדבֶרָעְהְ
 ' לתצְרְשָי תריִּב ךמע יִאְצָאְצְו וניִאְצֶאְצְו ונחנא היִהְנו * לֶארְשי
 !! רָתְפ ְךּורְּב ' (תרֶמשְל ףֶתְרּוזר דמו ךִמֶש יִעְְוי ּונְל
 : לארי ומעל הרות דממה

 לָבַמ ּוָבררַחּב רָשֶא כלועה למ ניקל זרָתַא וב
 ; הָרותַה ןָתּונ יי הֶּתַא ףּורֶּב ' ותָרוְת תא ּונְלדְזַתְנְו םיִמעה

 יל ויִנָפ י יי אשי: ךּנחיִו ךילא וִנּפ ו ? ראי ךרמשיו יי ךַכְרְבי
 | : םולש ףל םשִיְו

  ןויִאְרָהְו םירּוכְּבַהְו הָאָּפַה * רועש םֶהָל ןיִאָש םירָבְר ּולֶא
 ל םֶרֶאְש םכיִרָבְר ּולֶא : קדרות דו 0 זכיִרְסַח זרּוליִמִו
 ןַה ולאו : אָּבַה םלועל תַמָיִק ןֶרקהְו * הֶּזַה םלועב םָהיִתורּפ
 תירָחש שֶרְרְמַה תיִּב תַמָבַשַהְו םיִדָסַח תּוליִמְגּו םֶאְו בָא דּובַּכ
 תִיולַהְו הֶלַּכ תַסְנְכַהְו םילוח רוקבו םיִחְרְוִא תַסְנְכַהְו זריברעו
 הרות דּומְלַהְו ורֶבָחְל סֶדָא ןיִּב םולָש הַאְבָהְו ֶלְפִת ועו תפה
 : םֶלְכ דְָנְ
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 תירחש תלפת ִו

 הָּתַא * ּהָתאָרְב הָּתַא ' איה הָרוהְט יִּב תְתְנָש הָמָשנ ' יִהְלֶא
 תרֶתַאְו  ִּבְרקְּב הָרְמַשְמ הָּתְַו  יִּב הָתְחַפָ זרֶתַא ' הת
 ןַמָוילּכ : אבל ריזרַעְל יּכ זרְריִזַחְחְלּו 'יִנֶממ הֶלֶט" ריזרע
 ' יִתובָא יהלאו יהל י ּךְנָפְל ינֶמצ הָרומ * יִבְְקְּב זדֶמָשְגַהְש
 ריזָחְמַה יי הָתַא ףּורָּב * זרומָשְנַהלְּכ ןודָא םיִשעָמח לב ןוכר
 : םיִתַמ םיִרָנֶּפָל תּומָשְנ

 תניב יוכָשל ןַתָנ שא םכלּועָה ףְלִמ ּוניִהלֶא נ המ ורב
 : הָלָיְל ןיִבּו םיי ןיִּב ןיִחְבַהְל
 :יוג יִנשע אלָש * םֶלּועַה ךֶלֶמ ניקל הָתַא ורב
 : רָבָעיִנשע אלָש * סֶלועַה ףֶלַמ וניל  הָתַא ףורְב
 : הָשָא יִנָשע אלָש * סֶלּועָה ָךֶלמ ּוניִהלֶא יי הָּתא ָךּורְב
 ינשעש זכֶלועה למ ּוניקלאצ ו זדַתְִצ :ףורָּב תודמוא םישנח)
 (: ונוצר

 : םירוע חו + 3 ל / יו התא -י*
 : םירופָא ריִּתַמ * םלּעַה ֶלִמ ונחל יי הֶּתַא ףּורְּב
 : םיִפּופְּכ ףקוז ' םֶלּועַה ךַלמ וניִהְלֶא + הֶתַא ורב

 : םיִמַהְדלע ץֶרֶאָה עקור * לה למ וניל יי הֶּתַא ףורּב
 : רָבְניִרְעצִמ ןיכה רֶשֶא ' סֶלועַה ףַלָמ ּוניִהלֶא יי הָּתַא ְךּורְב
 : יִכְרָצלָכ יל השעש * םֶלּעַה ְךְלִמ ּוניִהְלֶא יי הָּתַא ףּורְּ
 : הָרוכְנִּב לָארְִ רזוא * םֶלּועַה ְךלִמ ונָהְלֶא יו התא ורב
 :הָרְִָּתְב לאְרְשִי רטוע םֶלּועַה ךְלִמ וניִחלֶא יי הא ףורְּ
 : כ ףעיל ןתּונה םֶלועַה ףֶלִמ ונחל יו הָתַא ורב

 ינעמ זְנַש ריִבַעְמִה ' ובלו ל ּוניִחלֶא יי המ ורב
  יִפַעְפעְמ הָמּונְתּ

 ּונָיִגְרַתְש ' ּוניזרובַא יהלתצו וניקלשצ :! ינֶפלְמ ןוצר יחדיו
 אלו תצְמַח ייל אל ּונָאיִבְת לפצו ףיְרוצַמְּב ונקברו ףתַרותְּ
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 תירחש תלפת ְז

 טְלשַת לו ןויזכ יִריל אלו ןויִסנ יריל אלו ןועו זדִרְבַע ידָיל
 רְָיְ ונקְבַדְו עַר רמו ער זבַרֶאְמ ונקיִחַרְו ערה רצו
 ונָנְתּו ךְלירֶּבעִתִתְשהְל ּונְרַצַי ערֶא ףוכְו זביבוט םיִשַעַמְבּו בוט
 נאור ִניעְבו וע םיִמָחְרלּ רחל ןָחְל םוידלֶכְבּו םויַה

 : א ומעל

 זכויהד יִנְליִצִתְש יזרובָא יהל יהל ?ץ ּיְנְפלַמ ןוצר ידי
 עָר רָבְחְמּו ער םכְרְמִמ זבינּפ זרוזעמו םיִנָּפ עמ םכוידלְכְבּ
 ןיר לעַבַמּו הָשְה ןיִדִמ תיִחְשִמה ןֶטָשמּו עָר עַנְּפִמּו ער ןַבָשַמּ
 : תיִרְבְָב וניִאָש ןיִבּו תירְבזֶב אּוהֶש ןיַּב השק

 םירמוא ןילופב

 תַמָאַהְ 6 ;ודומּו יּולְגְבָכ רֶתְסַּב םימָש ארי םֶרֶא אָהְי םלועל)
 (: רָמִאַיְו םֶּכָשיִו ובל תַמָא רֶבּורְו

 וניִנּנַחַת םיִליִפַמ ונְחְנִא ּוניִתוקְרַצ לע אל םיִמְלועַהלָּכ ןובר

 -הַמ ל ה ונמנה : םיכרה ממ לע ִ =

55 |. 

 לבשה ג םינוכנו עמ ו ילככ םיִמָחַ יה יי םשַה ישנו
 זכְדֶאָה רתומו נפל לָּבַה טכְהיִיַח ימיו וה םכמישעמ בר יִּ
 : לָבָה לכה יִּכ  ןיִא הָמָחְּבַה ןמ

 ָתעַבְשנש ףְּבהוא סֶקְרְבַא יִנּב * ףתיִרְכ ינכ ךמע ּונְְנא לָבָא
 ' חָבְזמזר יִּבִנ לע רֶָעָנש ודיחי קָחְצַי ערֶז * הרָירְמַה רחְּב ול
 ְךֶתָחְמְשַמּו * ותוא ָּתְבְהְאְש ףַתְבַהֶאּמָש ' ףְרוכְּב ךְנַּב בקַעָי תר
 : ןורשיו לאְרְשַי ומָש תֶא ַתאְרְק ובתְחְמְשש

 ְךַרְבְלּו ךֶרַאְפלו בשלו ףל זרורוהְל םכיבָיח ּונְחְנא כיִפְל
 ונקֶלֶח בוטיזדמ ונירשא : ךמשל זיִרְוהְו חבָשתֶתְלו שקל
 םיִמיִּכְשִמ ּונָאָש ּוניִרָשא + ּונָתְשרָי הָפָידדִמּו ּונַלְרּוג םיִעָּנהַמּ
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 תירחש תלפת ח

 ' לֶאְרְשַי עַמְש * סויילֶכְב םָיִמעּפ םיִרְמְאְו רקְבְו ברע םיִביִרָעִמּ
 : דַעְו סלועְל ותּוכְלַמ דובְּכ םָש ףךּורְּב + דָחֶא י ? ּוניִהְלֶא יי

 םירמואשכ םימעפלש םושמ * ש"ק לש הנושארה השרפה לכ ןאכ רמול גהונ היה ל"שר

 : ש"ק תבוח ידי אצוי אוה הזבו * הנמז רחא דע ש"קב םיבכעתמ םיטויפ

 אָרְבְנַשַמ אּוה הָּתַא ' םכְלועָה תצְרְבָנ אלש רע תצוה זדּתַא
 ' אָּבַה םבֶלועְל אּוה הָּתַאְו הָּזַה םֶלועָּב תצוה קדָּתַא * םכֶלועַה

 ' ךֶמְלּועְּב ףמש זרֶָא שדקו מש ישידקמ לע ףִמש תֶא שדק
 תרֶא שדקמ יי הת ורב * ונגרק בזו םכיִרָת עושי
 : םיִּברָּב מש

 סכיִמְשה יִמשַבּו ' זרע םכימשב ּוניִהְלֶא ! אּוה הדֶּתַא

 ץֶרְפה תרופ עַּבְראַמ ףינל בק ' זכיִהְלֶא יא 7
 ףרבל םכיִהלָאְקְה תזוה הָּתַא יִּכ םכלוע יִאָּבדלּכ ּועְרְַו ור

 ראה תֶאְּו וכימשה תֶא ישע הֶתַא ' ץרָאָה תוכלממ לכְ
 םיִנויִלַעּב ףיִרָי הָשַעְמְלֶכַּב יִמּו ' זֶּב רשָאלָּכ זרֶאְו םָיַה תֶא
 הֶשע םביִמָשַּבָש ּוניִבָא : הָשַעּתִהַמ ףָל רַמאיִש םיִנותְחַּתַב וא

 י! ונלדפביקו ' ּונילע אָרְקִנש לורנהד ףמש רּובעְּב ' דָסֶח ונע
 יִצְבְה זרַעְבּו םבֶכְתֶא תציִבָא איִהַה תַעָּב ' בּותְכַש"קדמ ּוניִהְלֶא

 יבּושּב ץֶרָאָה מע לַכְּב הָלְהְתְלְו םשל םֶכְתֶא ןִָּאיִּכ ' םֶכְתֶא
 יי רָמָא םֶכיִנעָל םֶביִתּוְבשתֶא

 : הנשמחו םיקוספה םירמוא ןיאש שיו הרותה תכרב ןאכ םירמוא זנכשאב

 תשחנ ונַכְו תֶשחַנ רוויִּכ תיִשַעְו : רמאָל השמדלֶא הוה רָּבַדִיַ

 הָמְש ּתַתנְו חָבֶזפַה ןיבּו רעומ לֶחֶאְיִּב ותא זָּתַתְְו הֶצָחְרְ
 םָאבְּכ : םֶהיִלְגְרדתֶאְו םֶהיִרְיְתֶא ּונָּמִמ יִנָבּו ןרְָא וצָחְרְו  םִיִמ
 חָּבְזַמַהדלֶא םֶתְשְגְב וא ּותָמָי אלו םָימוצַחְרִי רעומ "דהא לֶא
 אלו זכהילגרו םָהיִרָי ּוצָחַרְו : קדוהיל זדָשֶא ריטקהְל זררשל
 : םֶתרדְל וערזלו ול םלוע- קח 0% הָתִיַהְו ותִמ
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 תירחש תלפת ט

 וניִלָע סכחרתש ּוניִתּובצ יהלא) ּניקלָא :י ְּנָּפלמ ןוצר יה
 וניתרונועדלְּב לע ּונָל חלְסזרְ ּוניתראטַחדלָּכ לע ּונְלדרֶפַכזְרּו
 תרְרֶהְמַּב שָרְכַמַה תב זדְנְּביַשו ּוניִעָשָפ"לָּכ דע ונלחמו
 תְבְַּבִש מכ ּונְרָעַּב רֶפַביַש ריִמָּתַה ןֶּבְרְה יגל ביִרְקַנְ ּוניִמיְ
 (: רּומָאָּב ּףִדְבַע הָשמ ירי לע ךֶתְרותב וניל

 תרַמִאְו "רָאְרְשי יִנְּבתֶא וצ : רָמאָל קרָשמהלֶא תדוהָי רָבְָ
 יל בירקחל ורָמְשִַּת יחחיִנ ַחיִר ישאל ימחל יִנָּבְרְהדתֶא זכַהְלֶא
 םיִשָבְּכ הָוהיִל ובירקת רָשֶא הֶָשאָה הז םהל ּתרַמאְו : ורַעומְּב

 הָשַעָת רָחֶא שָבָּבַהְתֶא : דיִמָת הל םויל םינָש םֶמיִמַת הָנָשהיִנּב
 הרָפיִאָק תירישעְו : םיִּבְרַעָה ןיִּב הָשָעַת ינשה שָבֶּבַה תַאְו רקְבַ
 ריִמָּת זרלע : ןיקַה תַעיִבְר זריִתַכ ןמשב הָלּולְּב הָחְנַמְל תֶָלְכ
 ןיהה תעיבְר וּכַסנְו : הָנהיִל הָשא חָחיִנ חיִרְל יניס רַהְּב הָיִשָעַה
 שָבְּבַה תראְו + זדוחיל רֶכָש ךַסְג ךפה שָרְקּב דַחֶאְה שָבָכל
 הֶשא הָשַעִּת וכְסְנְכּו רֶקְּבַה תַחְנִמּכ םִיִבְרִעַה ןיִּב הָשָעְת יִנשה
 : הָוהיִל ַחָחיִנ ַחיִר

 ןרהְא יִנּב וקרמ הוה ינֶפל הָנְֶצ חכמה ףְרָי לע ותא טַחְשְו
 ביִבָס ַחּבְזִמַהְדלַע ומָּדדתֶא םיִנהְּכַה

 הָריִמָא אָהְי ּוניִתובָא יהל וניקלַא :י ָךינֶפְלַמ ןוצר יה
 : ודַעְוְמְב דיִמָּתַה ןְּרָקּנְכְרְקִה ולאָכ נפל לָּבְקִמ וז
 ןרַהֶאְִּב רָעַלאְְּב סָחְניִּפ : רמאל זרָשמדלֶא זדוהי רב

 יתָאְנְקתֶא ּואְנְקְּב לֶאְרְשיִנְּב לעמ יִתְמָחְתֶא בישה ןֶהּכַה
 יננה * רמָא ןכְל : יִתָאְנְקְּב לֶאְרְשיִנְּברתֶא יתיְלְבדאלְו םֶכותְּב
 : םולָש יִתיִרְּב תֶא ול ןתנ

 הוְלֶא יִמ יִּכי וניהלאּכ רצ זיא ולכן יא יִּכ לכ שורק יא

 : תבשל ףסומב אצמת 'וכו ונעישומ אּוה הָתַא רע ו יא"

 : דעומ אָב יִּכ הָנְנֶחְל תַע יִּכ ןויצ םֶחְרִּת םּוקָת הָתַא
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 תירחש תלפת י

 הָיָה םֶרֶא םָיק הָיָה שְָּקִּמַה תיִּבֶש ןַמזִּב םֶלּוע לש ונובר
 ונֶל ןיִא ּוניִתונועב וישְכַעְו ול רָפַּכְתִמו ןֶּבְרִה איבמו תצטוח

 תְלֶא ּונְרַעְּב רֶפְכיש ןהכ אלו ןִּבְרִק אלו ָבְִמ אלו שדְקמ
 תרַחָת ּוניִתּתְפַש יש זרַמְלַשְנּו ונתרְרְפכ תת םירָבּד ןורְכז
 : ּוניִתּונְּבְרק

 ?ררטק תֶא ּףיִנַפְל ּוניִתובָא וריטקהָש ּוניִהְלֶא י! אּוה זדִּתַא

 לע םֶתּוא ָתיִוצ רָשָאְּב ' םביק שּדְקִמַה זריִּבש ןמְזִּב ' םכיִמַפַה
  ףֶתְרתּב בּותְּכ ףאיִבְנ הש יִרי
 םימַס הָנְּבְלְְו תֶלְחְשּו ו ףֶמָנ םיִמַפ ךלחק השמ-לֶא יי מא
 הֶשַעְמ חקר * תַרְטק הֶתא תיִשָעְו : הָיהְי דַבָּכ ב הָּבז הָנבְלּ
 הָּנָּמִמ הֶּתַתְגְו קרַה הָנֶּמִמ תקחשו : שָרְק רוהֶט חֶלֶמִמ חקור
 שָרְק ' זרָּפָש ךל רעוא רֶשַא * רעומ "דָהֶאְּב זרֶרְעָה ינפל
 םיִמָפ תרטק ןרָהֶא יִלָע ריטקהְו רַמָאְנְו : סֶכְל הָיִהִת םישְְק
 ןרָהֶא זרלעָהְבּו + הָנְריִטקִי תרָּנַהתֶא וָביִטיִהְּב רכב רֶקבַּב
 . נפל ריִמָּת ערְרַטְק ' זרָנְריטקי ביבְרעַה ןיִּב תררָנַהדתֶא
 םֶביִתַרְרְל

 יִרָשַא תואָבְצ יי : הֶלָח בקש יחלַא ונל בנשמ ּונָמע תואָבְצ יי
 הָּתַא : ּונָאְרְק זייִב ונע ךְלפה העישוח יי + ַּב חָטּב םכדֶא
 ייל זרברֶע : הדל יִנבְבּוְסִת טלפ יגר יִנְרַצִת רצמ יל רֶתְס
 : תוינמרק םיִנָשְכּו םֶלוע יִמיִּכ םֶלֶשּוִיַו הֶרּוהְי תַחְנַמ

 הנקה ןב אינוחנ יבר תלפת

 ונבְנַש ףִמַע תנר לבה : הֶרורַצ ריִתַּת ּףִימָי תַלְרְג חֶכְב אָגָא
 זכְכְרֶּב : םכְרָמְש זרַבְכְכ ףרוחי ישרוד רוכנ אָנ : אְונ ּונְרַחמ
 ךְבּוט ברְּב שודק ןיסָח : םבלְמְג ריִמָּת ךתקרצ םֶמָחְר םכרַהְמ
 ונתעוש : שרק ירֶכוז הנּפ ּךֶמַעְל זרָאַּג ריחָי : ךְתְרע "דַהנ

 : תַמְלַעִת ערי ּונָתְקַעַצ עמשו לבק
 (: רעו םלועל ותוכלמ רובכ םש ךורב
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 תירחש תלפת אי

 ןיפיסומ תבשב

 תֶלְס םיִנרשע יִנָשּו םיִמיִמְת הָנש יִנּב םיִשְבְכ ינש תֶבשַה םִיבּ
 ריִמָּתַה תלע לע ותּבשְּב תבש תלע : וכְסִנְו ןֶמֶשַב הָלּולָּב הָחְנִמ
 ; ּהָכְסִנ

 שרח שארל

 ליאְו םיִנש רביב םיִרָפ ייל הע ּוביִרְקִת םֶכישְרֶח ישארו
 תֶלְס םיִנרשַע הָשלֶּו :םיִמיִמְּת הָעְבַש הָנָשיֶנְּב םיִשָבְכ רֶחֶא
 זרָחְנַמ תרֶלְס םכינרשע ינשּו רֶחֶאָה רֶפל ןמָשב הֶלּולָּב הָחְנִמ
 הֶלּולְּב הָחְנמ תֶלְס ןורָשע ןורָשעו :רָחֶאָה לִִאְל ןֶמָשַב הָלּולְּ
 יצֶח םכהיִַּסנְו : ייל שא חֶחיִנ חיִר הֶלַע רַחֶאַה שָכַכל ןִמְשב
 ן שָבָּבל ןיהח זרעיברו ליִאְל ןיהח זרשיִלָשּו רֶפְל הָיהָי ןיהה
 דָחֶא זביזע ריִעָשּו : זרָנָשַה ישרָחְל ושְדְחְּב שְרִח תלע זראז
 : וכְסִנְו הָשעָי ריִמְּמַה תלעדלע ייל תאָטחְל

 ה"פ סיחבז

 רַפ ' ןופְצְּב ןֶתְטיִחש םישְדְק ישדק * םיִחָבְז לש ןֶמּוקְמ והיא
 ילָכּב ןַמָּד לובקְ ' ןופְצּב ןֶהָטיִחש * םיִרּופְּכַה םוי לָש ריִעָשְ
 תָכְרְפַה לַעְו בידה ןיּב לע זריזה ןועט ןָמדְו ' ןופצַב תְרָש
 הָיָה םֶּדַה יִריש ' תֶבָבַעְמ ןֶהמ תַחֶא הָנְתִמ ' בָהֶזִה חַּבְמ לעו
 : בּכְע אל ןַתָנ אל םָאי ןוציחה חָּבִזִמ לש יִבְרְעַמ רוסי לע ףפש

 .ּובְקְו ןופָצְב ןֶתְטיִחש םיִפְרְשגַה םיִריעְשּו םיִפְרשּגַה םיִרָּפ כ
 חַּבְזִמ לעו תֶבְרְּפַה לַע הזה ןועט ןִמְדְו ןופצּב תרָש יִלְכּב ןֶמְּ
 לע ףפוש זרָיְה םֶּדַה ירש * תרָבָבעְמ ןֶהַמ תַחֶא הָנֶתִמ בֶָזַה
 ולאו ולא ' בָכע אל ןַתָנ אל םִָא ןוציחה חַּבְזמ לש יִבְרָעִמ דוסי
 תאטח ןה ּולֶא ' ריִחּיַהְו רוצה תאטח ג : ןָשִּבַה תיִבּב ןיִפְרָשנ

 ןּופָצַּכ ןֶתְטיִחְש + תודעְוְמ לָשְו םיִשְרַח ישאר יִריעָש * רּוְּצַה
 לַע זרונָּתַמ עבר ןּועס ןֶמָדו ןופְצַּב תררָש יִלְכַב ןָמָר לּובקו
 ןֶרֶקְל ול אָבּו בבופל הָנָפּו שָָּבַב הֶלָע * רַיִכ * תונְרְק עּבְרא
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 תירחש תלפת בי

 תיִבָרְעמ *תיִבְרַעִמ תיִנופִצ ' תיִנופְצ תיִחְרומ * תיִחְרְִמ תימורד
 םיִנָפְל ןיִלְכָאְְו  ימורד רוסו לע פוש הָיָה םדה ירש ' תיִמורד
 : תוצח רע הל לו םויל * לָבָאַמ לֶכְּב הָנֶהְכ ירו םיִעְלִהַה מ
 תַרָש יִלַכְב הָמ לובקו] ופָצַּב הֶתְטיִחְש םישדק שרק הל ַ

 טשפה זעמו עברא ןָהֶש זרונְתמ יתש ןּוע זמרו ןופְצב
 ןק ולא ' ערומָשאו רוב יִמְלש יִחְבַזה : םכישאְל ליִלְכְו חותנו
 קדֶפּורַח הרָחָפְש שכשֶא זרוליעמ םשא תוליזג םשא * תומָשֶא
 מד לּובקְו ןופצּב ןֶהָטיִחְש יּולָּת םָשֶא ערצמ םֶשָא ריּזָנ םשֶא

 כא * עפר ןהש תונָתמ יש ןועָ מו ןופָצְב תרָש יל
 דע הֶלְיִלְו זבויל לֶכָאמילֶכְּב ' זדָנֶהְכ יִרְכְזְל םיִעָלְקַה ןמ םיִנְפל
 זכוקֶמילָכְּב ןהֶטיִהֶש םילק םישָדְק ריִָנליִאְו זרֶדּותַהְי : תוצח
 ריִעָקילֶכְב ןיִלָכָאְְו * עברא ןהש תונתמ יתש ןועס ןֶמְדְו הָרוע
 םֶהָמ םֶרּומַה : תּוצָח דע הָליִלְו םויל" לָכָאְמ"לֶכְּב םָאלֶכְ
 םַהיִנְבְלְו םֶהיִשְנל םיִנָהְכִל לָכָאְנ םְרּומַהְש אָלֶא * םֶהָב ציי
 הָרזעָּב םוקְמלָכְב ֶתְטיִחְש םילק םישְדְק םיִמְלַשיי :םֶהיִרְבַעְלּ
 ריִעָחילֶכְּב ןיִלְכְמִנְו * עבר ןזרש תרונֶתִמ יזתש ןּועט ןמְדְ
 םֶהְמ םֶרּומַה : רָחֶא זדֶלְיְלְו םיִמָי ינשל לָכָאַמדלֶכְּב םֶרָא-לָכְ
 םֶהיִנְּבִלְו םֶהיִשְנִל םיִנָהְּכְל לָכָאְג פרומהש אָלֶא ' םֶהְב אָצויִכ
 ןֶתטיִחש םיִלְ םישָדִה חַסַּפַהְו רשעַמַהְו רוכָּבה ח : םהידבעלו
 דַגְנכ ןתיש רַבְלַבּו ' תַתֶא הֶגְּפִמ ןועט ןֶמְֶרְו הָרָזַעַּב םוקָמדלֶכַּ

 רשַעַמדְו ם םכיִנהְכל לָכָאְנ רוכפה * ןתרֶליִכַאָב הדגש : דופיה
 דלל םיִמי ינשל > לָבָאְמְ -לַבּב ריִעָהִלָכִּב ןיִלְכָאְנְו םדָאלָכְל

 רע אלא לָכָאְג וניִאְו * קדְלילַב אָלֶא לכ וניא חַסֶּפַה ' דָחֶא
 ; יִלְצ אלא לָכאנ וניִאְ ויונמל אלא לָכָאַנ וניִאְו * תוצח

 : תָשְרְדַנ הֶרּותַה תוּומ הָרָשִע שלשב ' רמוא לאַעְמְשי יִּבְר

 נמו דָחֶא בותכמ בָא ןינבמ ג + הָוָש הגו : רָמְחְו למ א
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 תירחש תלפת .

 טרֶפּו לכי : לֶלְבּו טְרֶפַמּוה : טרפו לֶלְּבִמ + םיִבּותְב יִנָשִמ בא

 ' טֶרְפְל ךיִרָצ אּוהש לָלְּכִמִי : טְרְפַה ןיִעּכ אלא ןֶד הָתַא יא לֶלְכ
 ןָמ אָצִ לָלְכּב זריזרָש רָבְּדלָּכ : לֶלְכל ףיִרֶצ אּוהַש טֶרְפַמּ
 לֶלְּבַה לע דָמלְל אָלֶא אָצָי ומִצִע לַע רַפְלְל אל רָמְלְל לֶלְּכִהד
 אּוהש רֶחֶא ןעט ןועָטל אָצָיְו לֶלְכַּב הָיָהַש רֶבְרלָּכ ט : אָצָי ול
 אָצַ ללְכְּ קדָיָהְש רֶבָּד -לָבִי , ריִמַחְַל אלו לָקַחְל אָצָי ונִָנְעְ
 רבה -לכ א ] רימָחהְלּו לק יהל אי ונינעכ אלש רחא ןעט ןועטל
 וריזחהל לוכָי הָּתַא יא שָרָחַה רֶבְּרַּב ןודל אָצָיְו לֶלְכְּב דָיִהש
 דַמְלְה רָבָּד :י + שּורְפְּב ולכל בּוזרָּכהד ּונְרִיִזחְיש דע ולכל
 הֶו םישיִחְּבַמַה םיִבּותָכ יִנש ןָכְו גי : ופוסמ רמלה רֶבָדְו ונָיִנְעַמ

 : םֶהיִניְב עיִרְכָיְו ישילשה בּותְּכַה אבָיש דע הֶז תֶא

 ריב הדבש ּונירוכַא יקלאו ניקל יי ףינְפלמ ןוצר יד
 ךרְבַעג םשו + רוב ונקַלִח ןתו ּוניִמָיְב הרֶרָהַמְּב שקמה
 הָרוהָי תַחְנִמ ייל הָבְרְעְו י תוינומדק םיִנָשְכּו סלע יִמיִּכ הארי
 : תוינְמרק םיִנָשְכו םֶלע יִמיִּכ םֶלשּריו

 'גו 'ב 'א ףדב אצמת ןילפתו תציצ רדס

 : ת"י תלפת רחא דע ש"ב תלחתמ קיספהל רוסאו הרימעב רמאש ךורב רמול שי

 קרָשוע ףּורְּב * פצוה ףּורְּב ' םכֶלועהַה זדזְהְו רמסצש ורב
 ךּורְּב * זכיקְמּו רזוג ָךּורְּב * זדָשּועְו רמופצ ךּורְּב * תרישארב
 םֶלָשְמ ףּורְּב * תרוירְבִה לע זבֶחַרִמ ךּורְּב ' ץֶרֶאָה לַע זכחרמ
 זרֶרּופ ְךּורְּב * חצנל קו דַעְל יח ורב * ויריְל בוט רֶכְש
 לֶאָה ' סֶלּועַה ףלמ וניהל יי חתַא ורב : ומש ורב * ליצמו
 ידיה ןושלב רֶאְפְּו ֶּבָשְמ ומע יִפְב לֶלהֶמַהי ןמָחְָה בָאָה
 תרוחְבֶשַּב * ּוניקלש<  ףלְלְג ' רבע דוד יִרישְבו :יידָבַעַ
 ' ְכיִלְמִנְו ךמש ריכזנו * ךרמצפנו ףחבשנו ףְלְּדנְנ זרוריִמזבו
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 תירחש - די

 : : תוחְבְשַתב 1% ל ה .הָתַא ךּורָב 0 ומש רע
 ול ּוריש : ויל :לַע :מַעַב ועיךוזר ' ומָשב ואָרק ייל ורוח

 הַמְשי * ושרק םֶשָּב ּולְלְהְתַה ! ויִתאָלְפִנלֶכָב וחיש * ולדּורמז

 ויִתאָלְפִ ורְכְז : דיִמָיִנְפ ושקב י וזו יי ושרד : יי ישְקַבִמ בל
 נב ' ודְבַע לארי עז : ּויִפיִטְפָשַמּ ויִתָפִמ ' זרֶשע רָשֶא
 ורכז : ויִטְפָשִמ ץֶרָפצַהִדלֶכָּב * ּוניהלֶא ? תצוזר : ויְריִחְּב בקע
 ' םֶהְרְבַא תֶא תַרָּכ רָשֶא : רוד ףלֶאל הָו רֶבָּד ותיִרְב םֶלּועְל
 - : םלוע תיִרְב לארָשיל" קחל בקעיל הְרימעו קָחְציל ותַעּובְשּו
 יזרמ םבבְתויִהְּב + םָבְתַלַחְנ לָבֶח * ןעְנְכְדיִרא ןּתֶא ךל רמאל
 רֶכְלְמַמִמּו * יונזלֶא יוגמ וכלהתיו : : ּהָּב םיִרָנְו טעַמְּב י רָּפְסִמ
 : יִָלְמ םֶהיִלָע חכו השל שיִאל חינה"אל + רֶחא םַעלֶא
 ץֶרָאָהילָכ יל וריש + ּועְרְתדלַא יִיִבְנְּו ' יִחיִשְמב וענת לא
 -לָבָּב ' ודובָּכ"תֶא םכְיוגַב ּורפַס : ותַעּושי םבוי לֶא םויָמ ּורָשַּב
 -לָּכילַע אוה אְָרּונְו * דאָמ לֶלֶהְמּו יי לוד יִּכַי ויִתאְלַפִנ םיִמַעַה
 דוה : השע ו םִימְש יי * םיִליִלֶא םימעַה יִהְלֶאדלּכ יִּכ :םיִהְלֶא

 ' םכיִמַע זרוחְפֶשְמ ייל בה : ומקְמּב הדָודָחְו זע ' ייִנְפְל רֶַהְ
 וינָפְל ואָבּו הָחְנִמ ּואָש ומש דובּכ ייל ּובָה :זעְו רובָכ ייל בה
 ןוכתחףא ' ץֶרָאָהלכ וינָפלַ ולח : שְרְה-תרַרַהְּב ייל ּווַחְתְשַה
 יי םִיוגַב ורָמאָיַו ' ץֶרָאָה לְגְתו םיִמָשַה ומי : טומּתלַּב לבת
 זא ובירָשַא-לכו :ררשה ץלעו ואלִמּ םכָיַה ערי : ךדלמ
 ייל ּודוה : 2% טופשל אָבְיִּכ יי נפל רעתרצע ננה

 0 " מ ףשדק "9 0 םיוגְַמ ו
 םעַהְד -לַב ורמאיו  םלעה"דעו םֶלועַהְדִמ לארשי - ! ךּורָּב
 יל ספד ווחתרָשַהְו ' טקלא י' ומָמּור : . ל לתו ןַמָא
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 15 וסתאזאס
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 תירחש תלפת וט
 הָּבְרַהְו תיִחָשי אלו ןוע רפי ו םוחר תצּוהְו : ּוניִהלֶא יי שודק

 ךיִמַחְר אָלְכִתְיאל יי הָּתַא : ותְמָחְלָכ ריעָי אלו ' ופא ביִשָחְל
 * ידו :! ףימִחְר רכז : נורי רימזה ֶתְמָאו ףְסח ' יִנָמַמ
 וזעו * ותְואג לֶארשי-לע * םביהלאל זע ּונּת : הָּמה סכְלּועְמ יִּ
 זע ןתנ אּוה לֶאְרְשִי לֶא ' ךישָדְקִפִמ שכיהלֶא אונ : םכיקַחָשַּב
 תּומקָנ לא ' ! תרומקנדלַא : םכיהלא ףּורָּב ' םבָעְל תרומצעתְו
 ייל : םכיאג-לע "לּומג בשחד * ץראקד טפש תצשנזד : עיפוה

 'ּונְליבְגנְשמ ּונָמַע תרואָבְצ יי : הָלְס ףֶהָכְרִב ףפע"לע העשיה
 יי : ְךֶּב חטב םכְרֶא יִרשפצ * תרותצְבצ + זדלָפ בקע יהְלָח
 רב ' ףמע תֶא הָעיִשּוה : ּונָארְקויִב ונע ךלמה ' העָישוה
 ' ייל הָתָּכִח ּונשפנ : םלועהה"דע םכאְשִנְו פערו ' ךְתְלָחְנתא
 ונחשב ושרק םשָ יִּכ ' ּונָּבְל חמשי וביִּכ : אּוה ּוננְנִמּו ונע

 ךֶבְסַח  ונפצרחה + ךֶל ונלחו רש ' ּוניִלַע יי: ףרסחדיחדי
 ָּרַסַח ןעמל ּונְרפּו * ּונָל התְרְרזע זרִמּוק + ּונְלְְֶתִתִ ךעשיו
 והָאְלַמַאּו ךיִּפבָחְרַה ' םירצמ ץֶרֶאַמ ךלעטה 0 יי יכנא
 ינו : ויהְלַת יש םעזה ירשפצ ' ול הרָכְּבַש םבעָה ירשפצ

 יִלָעלַמָנ ִּכ יל הָריִשַא ' עושי יבל ל 'יתָחַטְב סב

* > 

-. 
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 = .רופכ םוי ברעב אלו חספ ברעב אלו בוט םויו תבשב ותוא םירמוא ןיא הדותל רומזמ
 : תספ לש ה"הב אלו

 הָחְמְשֶּב י"תֶא ּודְבִע + ץֶרָאָסלָּכ ייל ּועיִרָה הָרּוהְל רומזמ ק
 ונָחְנִא ולו ּונָשָע אּוה םיהלֶא אּוה יִייִּכ ועד: ֶנְנְּב וינְפְל ּואְּב
 ודוה הָלַהְתַּב ויִתְרַצַח הָרותָּב ויִרְעַש ואב : ותיעמ ןאצו ומע

 : ותָנּומִא רדָנ רדזדעו ודְסַח םֶלועְל יי בוטהיִּכ : ומש ּוכְרּב ול

 אצמת דוככ יחי ןאכ ןיליחתמ לוחב לבא + הז םירמוא אבר אנעשוהב םגו ט"יו תבשב
 :א"כ ףרב דתוא

 הָשעַמְו * לֶארוכְכ םיִרפַסְמ םִיִמשַה + דִוָדְל רּומְזִמ חַצְנַמְל ש
 -הָוחְי זרֶלְיְלְל חליל ' רָמְא עי םויל םוי + עיקרה ריגמ ודי
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 תירחש תלפת ומ

 ץֶרָאָקְלבְּב : לוק עָמְשַנ יִלְּב * םיִרָבּר ןיִאְו רֶמָא ןיא + העד
 : םֶהְּב לזרֶא ו םָש שָמְשל * םזְריִלְפ לבזר הצְקְבּו * םָוק אָאָ
 קרַצְקִמ : חרא ץּורֶל רובְנַּכ שישי * ותרֶפְחַמ אָצי ןֶתָחְּכ אּוהְ
 : ותָמִחְמ רָתְסנ ןיִאְו * םֶתוצקְלע ותַפּוקּו ואָצוְמ ו םימשהד

 :יִתָפ תַמיִכַחַמ הָנְמֶאְנ < תורע ' שפג תַביִשָמ הָמיִמָת יי תרות
 : םִיגע זרריאָמ דרב יי תוְצִמ ' בֶליִחְּמַשִמ ו םירָשָי יי יִרּוקפ
 וחי וקרצ זרַמָא יטפשמ + רַעְל תרֶרְמַע הָרְוהְס יי תַאְרי
 רם : םיפּוצ תֶפִנְו שַבְּדִמ םיִקּותִמּו * בֶר זָפִמּו בָהְּזִמ םיִָמָחְנַה

 בי יִמ זרותציגש : בֶר בקע םכְרְמָשְּב ' םזְַּב רד ףדְבע
 זא יִבּולשִמִי לא * ךּרְבַע ףשַח + םירזמ םג : ינקנ תורָּתְסִנִמ
 יִבְל ןויִָהְו יִפיִרָמִא ו ןוצְרֶל ּויָהִי : בר עשפמ יזריקנְו * םזריא
 6 קל ל פל

 : ךלינ והשר * ףלמיִבא ינפל ומעטתַא וזרונשְּב דְוָרְל דל
 לֶלַהְתז יב י יִפּב ותָלְהִר ריִמָּת ' זרַעְילְבְּב ּיזתֶא זדְבְרְבַא
 ומש הָמָמורְנו * יִּתֶא ייל ולד : וחמש םיִונַע ּועָמְשי ' ישְפַנ
 ּוטיִּבַה : .ינליצ ה יתרורוגמדלָכִמּו* ינו יי זרֶא יִתשרד : וחי
 -לַָּו 'עָמְש יי אָרְק יִנָע הֶז + ורָפַחַיילא םֶהיִנְפּו * ּורָהְנְו ויִלַא
 ומעט : םַצְלַחַו ויִאְריְל ביִבָס * יי ךַאְלַמ הָנח : ועישוה ויָתורצ
 . * וישדק זרָא ּוארָי : וּבהַסחָי רֶבְגה יִרָשַא *  בוטריִּכ וארו

 וחיל ישר ועו שר ייפ ואיל רוס יא
 שיִאָה יִמ : םֶכְרַמְלַא + זראי * יִלּועְמַש םיִנָב ּוכְל : בוטדלֶָכ
 ' עָרַמ ףנושל רצְנ : בוט זרוארל םיִמָי בחרא * םייַח ץּפְחְזר
 םולָש שֶקַּב * בוטיזרשעו עָרַמ רוס + קדֶמרַמ רָּבִַּמ ּףיִתרַפְשּ

 ישָעְבְיַי ינפ : םֶהָעְוש"לֶא ויִנְְו * םיקירצ"לא  ינע : והדר
 םתְרורָצילָּכִמּו * עמש יו וקעצ + רכז ץרָאמ זרירְכהֶל ' ער
 תובר : עישוי חּור"יִאְכִּדדתֶאְו * בָליִרְבְשִנְל בורק : םֶליִצַה
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 תירחש .תלפת זי

 הָנֶהִמ תחא ' ויָקומְצַעְלַּכ רמש :יּונְליִצי םֶלְּכִמּו ' קידצ תועְר

 הָרפ : ּומָשָאָי קי יִאְנָשְו * הָעְר עָשְר תַתּומְּת : הָרָבְשִנ אל
 : וכ םיִקחַה-לָּכ ומשאָי אלו י ייָרְבַע שָפָנ יי

 ונל ָתיִיַָה זדָתַא ןועָמ יִנָא םיהלֶאָהְישיא קדָשמְל זרֶלַפת צ
 םכֶלועַמּו * דּבָהְו ץִרֶא לֶלּוחְּפִו ּודְלָי םכיִרָה םֶרָטְּב : רו רדְּב
 -יִנָב ובוש רָמאַתַו ' אָּכִּדדִדְע שונָא בָשַת : לֶא-הָּתַא םלוע-רע

 הָרּומָשַאְו * רבעי יּכ לומְתֶא םייִכ ךיְנעְּב םיִנָש ףָלֶא יִּכ : םֶדֶא
 ץיִצי רקְבּב * ףלַחָי ריִצְחּב רקְכַּב ' ייֶהִי הָנש םּתְמרֶ : זדֶלילַ
 :ּונְלַהְבִנ ךֶתָמְחְבו ' ְפאָב ּויִלְכיִכ : שָבְָו ללומָי בֶרָעְלי ףֶלְִו
 נָפ ּוניִמָיְָכ יִּכ  ףיִנָפ רומל ּונָמְלע ' דל ּוניִתונוע תש
 זכיִעְבְש םבֶהְב ּוניתונש יִמָי : הָנָהומְּכ ונִנש ּוטילּכ ' ךֶתרְבִעְב
 ג ִּכ  ןואְו לָמָע ֶּבְהרְו ' הָנָש םינומש ו תרובְנב םאְו * הש
 תרונִמל : ּךֶתְרְע ףֶתֶאְרִִכּו * פי זע ערוי"ימ : זרָפְעְנו שיח
 םַחְנִהְו * יִתָמרע יי הָבּוש : הָמְכָח בַבְל איִבְנְו י עדוה ןּ ועמי
 :ּוניִמיילָבְב הָחְמָשנְו הֶנְנְרְנּו " ףֶדְסַח רק ּנעְבש + ףיְרְבַעל
 ףיִרָבַע-לֶא הָאְרִי : הָעַר ּוניִאְר תונש * ּונתינע זרומיִּכ ּונְחְמש

 : םֶהיִנְּכְילַע ףרְדהְו ' ףלעַפ
 'ונילע הָננכ וניִרַי השָעְמּו  ּוניִלָע וניהלֶא יִנַא ו םַעְכ יהיו
 : ּוהָנְנּכ ּוניִרִי השעמו

 יִסְחַמ ייל רמא : ןֶנולזרי יִדש צב ' ןְלָע רתְרְסְּב בשי א
 רָבָּדִמ ' שוקי חפמ ףֶליִצְי אּוה יִּכ : וּכדחַטְנָא יהלֶא * יִתְרּוְצְמ
 קרְרַחְסְו הָנֶצ * הָסֶחּת ויִפָנְּכ תַתַתְו ךָל ףְסָי ו ותְרֶבָאְּב : זרוּוה
 רָבְדִמ : םכְמּוי ףּועָי ץֶחַמ ' זדליל רַחָּפִמ תצריתדאל : ומת
 הדָכְבְּו ףלא ּךִּדִצַמ לפי : םכִיִרָהְצ רּושי בט ' לה לָפְאְּב

 םיעָשְר תַמְלשְו ' טיִּבַת עב קר : שי אל ךילא ' ךעמימ
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 תירחש תלפת חי

 תדָּנָאְתְאל ! ךְנועמ תרמש ןוילע * יִסְחַמ ! זרֶתאיִּכ : הֶארִת
 ' ךלדהועי ייִכָאלַמ יכ : ל ברק"אל עגנו * זדער היל

 ןכְמְּב ףוגתרהפ * ףנּומצָש םכיפכ לע יְִרְֶכִּכ ףִרָמְשל
 קשַח יב יּכ : ןיּגתו ריִפְּכ סמר * ךררת ןָתַפַו לחש-לע + ףֶלגר
 יְִנָא ומע יְגַעְֶ יִנָאְרְִי : ימש ערי ּוזדְבְנשַא ' ּוהָטְלַפַא
 והָאְרַאְו ' ּוהָעיִבְשַא זביִמָי ףֶרֶא : ּוהְרבכָאְו והָצְלִחֶא ' זרִרְצְב
 : "וכו םימי ךרא ! יִתַעּושיִּב

 םיִרָמעָש : יי ירבע ּוללה *  םשדערָא ּולְלַה ו הדָּולְלַה חלק <

 ומשְל ורבו 7 יבמ יכ הילל : וניהלא תיב תורְצְחְּב + בב

 יִתְעַדי יִנָא יִּכ  ותְלְגְסל לָאְרְשי י ' ה ול רַחָּב בקָעָייֶּב י םיִעָנ
 הרָשָע  ץֶפָחְדרָשִא לכ : זכיהלתולָכמ ונינּודָאו * + לורה
 קרצְקִמ םיִאָשנ זרלעִמ : תרומהְתה -לַכ םיִמִָּב ' ץֶרָאְּ םיִמְשּב

 תָכַהָש : ויתּורְצוֶאַמ חּוך אצומ * הָשָע רֶטֶמַל םיקרב * ץראה
 יִבָבּותְּב םיִתְפְמּו תתוא חַלָש : הָמָהְּבִידִע םֶרֶאַמ ' םִיְרָצִמ ירוכב

 םיִכְלִמ גרָקְו *םיִּבַר םיוג הָכַהָש : ויִדָבַעְ-לָכְבּו העְרַפְּב ' םיִרְצַמ
 לכלּו * ןָשָבז ָךֶלֶמ גועלּו * ירמה ףלַמ ןוחיסל + םיִמּוצע
 י! : ומע לֶאְרְשיְל זרֶלַחנ * הָלָחְנ סֶצרַא ןתְנו : ןעְנְּכ זרוכְלממ
 ויִדָבַעְל ' ומע + ןירָהיּכ : רדץרדל רכז ! * סלועְל ּךֶמש
 םֶהָלְהַפ : םֶדָא יִדָי זדשַעְמ ' בה ףֶסָב םיוגה יִּבַצע : םֶחְנְתְ
 ףא ' ּוניזאי אלו םֶהְל םִינְזָא : וארי אלו םֶהָל םיניע ' ּורָּבַדְי אלו

 חָטבְררָשֶא לכ * סי ּויזְרְי םזרומְכ : םזִריִפּב חורשי ןיא
 תיּב : תא ּוכְרָּב ןרָהֶא תיּב ' תא ּוכְרֶּב לאְרש תיַּב : םֶהְּב
 ןכש ןויצמ י ךּורְּב * יידזרָא ּוכְרְּב  יִאְרָי ' :ודזרַא ּוכְרְּב יולה
 : ּהָיּוללַה ' םֶלָשּורי

 : ודסְח םֶלועל יִּ בוטיִּכ ייל ּודוה ולק
 : ןדְסַח םֶלועְל יִּ םיִהְלֶאָה יִהלאְל ּודוה
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 תירחש תלפת טי

 טיִנדַאָה יִנדַאְל ודוה
 ודַבְל תולדג תּואְלְפִנ הָשעְל

 הָנּבְתְּב םִיִמָשַה הָשעְל
 םיטה"לע ץֶרָאה עקורְל
 םיִלדְג םירוא הָשעְל
 םיַב תָלשמַמל שָמְשַהְ"תֶא
 הָליִלַּב תולָשְמְמְל םיִבָבוכְו חריה תֶא

 םֶהיְִכְבִּב ירְצַמ המ
 םָכוּתְמ לֶאְרְשִי אָצויו
 הָיּוטְנ ורבו הָזַח דְָּב
 םיִרָזגל ףוסדםי רֶזגְל

 וכותב לֶאְרְשָי ריִבָעָה
 ףּוסדםיְב וליִחְו העְרפ רֶעַגְו
 רָּבְרַּמַּב ומע ףילומְל

 םיִלָּג םיִכְלִמ הָּבִמְ
 םירידַא םיִכְלְמ גרַהְיַ
 ירמָאָה ףלֶמ ןוחיסל
 ןָשָּבַה ךֶלִמ גועל
 הָלָחְנְל םֶצְרַא ןַתְנ
 ודבע לֶאְרְשִיל הָלָחְ
 ולרב ונלְפשְּבָש
 וניִרָצִמ ּונְקְרְפו
 רָשָּבְילָכְל םֶחְל ןתנ
 םִיִמשַה לֶאְל ודוה

 : ּודָסַח םֶלועְל יִּ
 : ודְסַח םֶלועְל יִּ
 : ּודְסַח םֶלּועְל יִּכ
 : ּודָסַח םֶלועְל יִּב
 : ודָקַח םֶלּועְל יִּכ
 : ּודְַח םֶלּועְל יִּ
 : ודָקַח םֶלּועְל יִּ
 : ודְסַח םֶלועְל יִּכ
 : ודסַח םֶלּועְל יִּ
 : ּודָקַח םֶלּועְל יִּ
 : ודְסַח םלועל יּכ

 : ּודְסַה םֶלּועְל יִּכ
 : ּודָסַח םֶלּועְל יִּכ
 : ּודְסַח םֶלְועְל יִּכ

 : וסַח םֶלּועְל יִּ
 : ודָכַח םֶלּועְל יִּכ
 : ודָסַח םֶלועְל יִּכ
 : ודְסַח םֶלּועְל יִּ
 : וָתַח םֶלועְל יִּ
 : ּודָסַח םֶלועְל יִּ
 : ּודְסַח םֶלועְל יִּ

 : ּודְסַח םֶלועְל יִּ
 : ודְסַח םֶלועְל יִּ
 : ודְסַח םֶלועְל יִּ

 ' רונְְּב ייל ודוה :הָלַהִת הָואָנ םירשיל * יב םיקידצ ּוננְר יל
 ןַגנ ּוביטיזה * שָרָח ריש ו. לדוריש : ודלדּורמז רושע "כנב
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 תירחש תלפת כ

 הקַרֶצ בהא ! הֶנמָאָּב והשַעַמדלֶכְו * ְרַבְּד רָשָיהִּכ + העּורְתַּב
 ובו ' שנ םִיִמְש +! רכְרּב : ץֶרָאָק הֶאְלַמ  רֶסֶח ' טָפְשִמּו
 : תומוהת תרורָצואּב ןתנ * םביַה יִמ דָגַּכ סנּכ : םכָאָבְצלָּכ ויּפ
 רַמָא אּוה יִּכ : לבַת יִבָשידלָּכ ור ּונָמִמ ' ץֶרָאָהלָּכ מ ואי
 זרובשחמ אינה ' םָיּוג זרַצָע ריִפָה 5 : רמַעָיו הָּוצְדאּוה ' יהי
 .יִרשא : רדו רדל ובל תובשחמ * דמעת םלועל י+ תצע : םיִמַע

 טיִבַה םימָשמ : ול הדָָחְנל רי םָעָ  ויְלא ירשַא יוגה
 דלָּכדלֶא חיגָשה ותרְבשְְוכְמִמ : םכְרָאָה יִנְּב"לְּבתֶא זדָאְר י
 ןיא : םֶהישעַמילָכְלֶא ןיִכָמַה ' םּבִל דַחי רצויה + ץֶרָאַה יבש
 סופהד רקש : ַחְּביבְרב לצְנִאְל רּובָּג ' לָיָחבְרְּב עשונ ֶלֶמַה
 ' ויתצרידלת4 יי ןיע זרה : טלמי אל ויַח בלבו * קרעּושתל

 : בערב םֶתויִחְלּו ' זכָשְפנ רט ליִצַהְל : ודְסַחְל םיִלָחימְל
 יִכ * ּונַּבְל חמְשי ובייִּכ : אּוה ּונְנִגמּ ורע * ייל קדֶתְּכַח ּונשַפנ

 : ךָל ונח רָשַאּכ * ּונילע יי ּףךָּסַחִיהי : ּונָחְטְב ושדק םֶשְב
 ּףךָמשְל רַמְלּו * ייל תודהְל בוט : תֶּבשַה םויֶל ריש רּומְזַמ בצ
 רושל | רולילב דרמה | דפ רקבּב ריגל ןוילע

 שיא ל קְבָשָחמ קמע ראס יי הישעמ ל המ :ןּנרָא
 דומָּכ ו םיִעָשְר ַחרְפְּב : תאז-תֶא ןיביזאל ליִסְבּו * ערי אל רעב
 םּורָמ הדָתַאְו : רַעדיִרְע םֶרָמשהל ' ןָוא יִלָעַפדלָּכ ּוציציו בשע
 ודרפְתָי * ודבאי יביא הנה * יי בא הָּנַחיִּכ יי םֶלועְל
 טָּבַתַו : ןָנעַר ןמשב יתלּב ' ינרק םיִאְרַּכ םֶרָתו : ןוא יִלָעַפדלּ

 רָמָּתַכ קידצ : יא הֶנָעַמְשִּת םיערמ ילָע םיִמָקַּב * ירושב יציע
 וניִהְלֶא תורְָצְַּב ' יי תיִבְּב םילּותש : הָגָשַי ןונָבְלַּב זֶרָאַּכ ' חַרֶפָ
 יכ דיגַהל : ויָהְי םיִנְנְעְרְו םיִנש ' הָביִשָּב ןובּונָי דוע : ּוחיִרפי
 : וב הָתְלועְאלְו ירוצ * יי רש
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 תירחש תלפת אכ

 -לָּב לָּבָת ןוּכְּתדַא * רֶזַאְתַה זע + שָבְל שָבְל תּואָג ַלֶמ יי גצ
 ואשנ ' יי תורָהְנ ואשנ : הָּתַא סלועמ זִאָמ ּךָאְסְכ ןוכְנ : טומַת
 םיִריִדַא םיבְר םימ תולְקִמ : םֶיִכָּד תורהְנ ּואָשָי * םֶלּוק תּורָקְנ

 ְיִבְל * ראָמ ּונָמְאְג  ףיתרדע + יי םּורָּמַּב רידא ' םייִרְּבְשְמ
 : םיִמָי ְךְרָאְל יי * שדְק"הְואנ

 : הדותל רומזמ רחא ןאכ ןיליחתמ לוחב

 ' ףְֶמ ן זבש יִהָי : וישעְמְּכ יו חַמְשַ * זבָלועְל :ָי דובב יהי
 : יי םַש לֶלֶהַמ ' ואובְמ רע שָמָש"תרזְמִמ : םֶלועדרעו קרתעמ
 1 - םלועל המ יי : ודובכ םִיִמשַה לע *י ו םכיוגדלֶּבילַע םר
 : הֶלָשַמ לַכַּב ותּוכְלמו ' ואְסּכ ןיִכַה משב יי : ררוז -רדְל רכז
 ' למ יי : ךְלמ יי םִיוגַב ּורְמאַיו ' ץֶרֶאָה לנָת םִיִמָשַה וחמש
 םיוג ּודְבִא * רַעְו םלוע ףלמ יי : דעו םלעל ףלש ו | * ָךֶלִמ
 תובר + םיִמַע זרובשַחמ תיִנָה * םביוג תַצַע ריִפָה יי : וצראמ

 כלול ן תצע +: סּוקַת תציה יי תרצו * שיאיבֶלְּב ;רובָשחמ
 הָוצ אּוה ' יִהָיַו מא אּוה יכ : רדְו רדָל ובל תובשִחִמ * רמַעּפ
 ול רַחָּב בְקעי-יִּכ : ול בשומל דוא ' ןויִצְּב יי רַחְב יִּכ : דמָעָיו
 : בוז 'אל ותְלַחְנְו ' ומַע יי שוטי (-/ יִכ ; :ותְלסל לארשי י ָּ

 אלו * ּופָא ביש ָהְ הָּבְרַהְו תיִחְשי אלו ןוע רפַכִי ו םוחר אּוהו
 : ּונָאְרְקויִב ונע ךלֶמה * העישוה יי : ותָמַחְלַּכ רי

 הָכְּכִש םֶעָה יִרָשֶא : הֶלָפ ּףולְלְהָי רוע * ךתיב יבשוי ירשא
 הוא ףממורא ' דִוָדְל הֶלָהִת הטק ז ויָהְלִא ייש םַעָה יִרְשַא ' ול
 * ךכרבִה זכו כב : דע ו ךמש זדָכְרְבִאו * ךלמזה

 ותָלְדְגַלְו * דאָמ לֶלֶסִמּו יי לדג : דָעְו לוע ףִמש זֶלְלָהֶא
 רדָה : ּודיגי ףיתְררובנו * ךישעמ חַּבשי רורל רוד + רֶקַח ןיפצ

 ' ורמאי ףיִתאַוְנ זוז ש הָחישֶא ּךיִהאָלְּפִנ ירדו ' ךֶרּוה רוב
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 תירחש תלפת בכ

 ןונח : ונגר ףתקרצו י ּעיִּב ףכוטיבר רכז : הָנְרפִסַא ףתָלְְ
 -לַע ומחר * לכל יי"בוט : דָסחלֶדְנּו םכיפא ףרֶא ' ו זכור
 דובכ : הדְכוכְרְבי ףיִריִסַחַו * ףישעמ"ללכ + ףוריי + שעמד
 פכְרָאְאד יִנֶבְל עיִדוקרל : ּורָּבְדָי ךתרְרּובְּו ' ורמאי ךתְרּוב"ַמ
 * םיִמלְעְלָּכ תּוכְלַ ףתּוכְלַמ : ותּוכְלַמ רַדָה דובְכּו ' ויָתּובְּ
 -לָבְל ףקוזו + םיִלָפנַהדלָכל יי ףמוס : רדָו רורלְכּב ךתְלשַמִמ
 םֶלְבָאדתֶא םֶהְלְדַתּנ הָּתַאְו * ורבי ףילא לכ יִניע : םיפּופכה

 ָכְב יי קידצ : ןוצְ יחל בשמו  ףרּדתֶא חָופ :ותעְב
 רָשֶא לכְל * ויִארְקְדלָכְל יו בורק : וישַעָמלָכְּב ריִסָחְו ' ויָכְרְ
 עַמָשָי םבָהעְושדעראְו 'דָשעַ וימצרי"ןוצר : תרָמָאָב והָסרקְ
 : דיִמָשָי םיִעָשְרֶהלָּכ תאו ' ייִבָהָאלָּכדתֶא יי רמוש : םעיִשּוְ
 : דעו םֶלועְל ושרק זכש רָשְּבִלַּכ ךֶרֶביִו * יִפ רָּבְרָי יי ;רַלהְּת
 : ל םלּועדדעו הָתַעִמ ' ּהָי ֶרְֶנ ו ּונְחְנִאו

 הדֶרָמַַא ' ייחב יי דלל : : יי"תֶא ישפנ יִלְלַה הָיּוללַה ומק
 ול ןיאש ו םכַדֶאְדַבּב * םכיבידנב וחטבתה"דלא : : יִרועְּב יהלאל
 ורְבָא אוזדזר םויב * ותרֶמְרֶאְל בשי וחור אָצִִר : קדעּושתר
  ויָהְלֶא יי-לע ורָבְש * ורזְעַּב בקעי לאש יִרָשַא : ויתרנזהשע
 תַמָא רמשה * םֶּב רָשֶאלְּכ-תֶאְו םיה"תֶא ץֶרֶאְו םימש ו \ הָשע
 ריִתַמ יי ' םיִבערל םַחַל ןתַנ םיקושעל | טפֶשִמ השע : סלועל
 | + : םיקידַצ בא יי * םיִפּפְּכ ףקז יי ' םירוע ַחְקּפַי : םיִרּופֶא
 : תרוע םיעָשְר ףֶרְְו * רועי הָנַמלַאְ םּותָי * םיִרְגתֶא רמש
 : הָּיּולְלַה רו רדל ןויִ הלא םלועל ו +! ףלמִ

 : הָלַהְת הָואָנ םיִעְניִּכ ' וניהל הָרְמַז בוטדיִּכ ו ּהָ וללה זמק

 - בל ירובשל אפור : סנכְ לאָרְשי יח * :: ובלו זדנב
 זרומש זכְלְכְל ' םיִבָבוָּבל רַפְסִמ קדְנומ : םתרובָצְעְל שָּבַחַמו
 רַדועְמ : רָפְסִמ ןיא ּותָנּובְתְל * ַחְּכבַרְו ונורא לורָג : אָרְקי
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 | תירחש תלפת גכ

 רמז * זרַדוְּב ייל נע י ץֶרָאיִדָע םיִעָשְר ליִּפשְמ * ו םיונע
 ' רָטֶמ ץֶרֶאְל ןיִכְפַה ' םיִבָעָּבּו םִיִמַש הָפַכְמַה : רונכב ּוניהלאל
 רֶשַא ברע יִנָבְל ' ּהָמְחַל הָמָהְבְל ןתונ : ריִצָח םיִרָה ַחיִמָצַמַה

 ! זרֶצְרָ שיִאָה יקושבדאל ' ץֶַפָחָי סופה זררובְנָב אל : ואָרְקי
 -תֶא םלשורי יִחְּבש : ודְסַחְל םיִלָחְיִמַהדתֶא * ויָאְרִיתֶא + הָצור

 ףינְב ךרב * ךירָעש יִחיִרְּב קזחהיכ : ןויצ ףיקלַאצ יללַה '
 חלשזה + ךעיבשי םכיטח בֶלַח * םולש ףלּוכְג םָשה : ברק

 רופְּכ  רָמָצְּכ לש ןתנה : ורבה ץור הָרַהְמְירע * ץֶרֶא ותרָמא
 : רמַעָי יִמ וזרְרְק יִנָּפל * םיתרפכ וחרק ףילשמ : רֶזַפָי רַפְאָּ
 ' בקעיל ויִרָבִּד דיִגַמ : םָיָמדּולְי וחור בשי ' םֶסְמָיְו ורָבְר -חֶלָש
 םיִטַּפָשַמְּו ' יוגלְכְל ו ןָכ הָשע אל : לֶאְרשיְל ויִטָפִשִמּו ויקח
 : היוללה םּועַדילַּב

 : םיִמורמַב גהוללה ' םימשה ןמ ידתֶא ולה היוללה הק

 ' ַחְרִו שמש ּוהּולְלה : ויִאָבְצדלָּ והוללה * יִבָאְלמ לב לול
 ו רָשֶא םָיַמַהְו * םֶיִמְשַה יִמש והוללה : : רוא יִבָכוּכ -לכ וחּוללה
 םֶדיִמָעַמ: ואְרְבִנו הָוצ אּוח יִּכ יי םשדתֶא ּולְלַהְי :םִיִמשה לעמ

 * ץראהְמ:ידזרַא ללה + רובעי אל נח * םליעְל רעל
 הרַרָעַפ ַחּור ' רושיקָו גלָש רֶרָבּו שא : תרומהתרהלֶכְו םיִניִנַת

 הָיִחַה : םיִזִרֶאלָכְו ירָפ ץע * תועְבְגילְכְו םיִרָקָה : ורָבְר הָשע
 םיִרָש ' םימָאְללָכְו ץֶרֶאְיִכְלַמ : ףנֶכ רופצו שָמָר ' הָמַהְּבלְכ
 : םכירענדםע םיִנְקְז * תרולּוזרְּב"סנְו םירּוחּב : ץרא יטפָשלְבְ

 : םימשו ץרֶא"לע ורוח * ודבְל ומש בשני * יי םש"תֶא ּולְלהְ
 ' וברק םע לֶאְרְשַי יִנְבְל ' ויָיִסחלָכְל הֶלַהִּת י ומעְל י ןרְקםֶרָיַ
 : ּהּולְלה
 ; םיִריִסַח לַהְקַּב ותָלַהָּת י שֶרָח ריש ייל וריש ו הָּולְלַה טטק |
 ומש ולרי : םֶכַלִמְב ולי ןויִצ יִנּב * וישב 8
 סיוע רֶאָפִי * ומָעַּב י הָצורִּכ : ולדּורְמי רונַכְו ףתב ' לוחְמְּב
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 תירחש תלפת דכ

 תומָמּור : םֶתּובְּכָשַמדלַע ּונְְי * רובְכָּב םיִריִסָח ּוזלעַי : הָעּושיב
 ' זבוב ;דֶמְקנ זרושעל : םֶרִָּב זרויפיפ בֶרֶחו * םֶנורְְּב לא
 ילָבָכְּב םֶהיִרְבְכִנְו * םיִקזּב םֶהיִכְלַמ רפאל : םיִמָאלַּב תוחְכוִת
 ' וָריִסַחְ -לָכְל אּוה רֶרַה ' בּותַּכ טָפָשָמ םֶהּב זרושעל + לוב
 | : היּוללה

 והוללה : וזע עיקרּב ּוהּולְלַה ' ושְרְקְּב לָאדּולְלַה ו היוללה נק
 ' רפוש עקרב וקרוללהד | | ולה ,ברכ ה וקרּוללהד ' ויתרּובְִּ
 כיב ּוהּוְלְלַה י (-וחָמ 6 דל : רונְכְו לָבְנְּב הלל

 : 'ה"'ת'ה'כ | 0 הָי 8 הַמָשְנַה
 ןכש ןויִצַמ יי ךּורָּב : ןַמָאְו י מא בלע ורב

 : ודב -- הֶשע ' לֶאְרֶשָי יַחְלֶא םיהלֶא יי ו ךּורָּב : הָיּולְלה
 ו מא ץֶרָאָהְ לָּכדתֶא ודובכ אָלְמַו * םלועל ודובּכ םש ו ךּורְב

 מָא
 : 'וכו אוה התא דע רומעיו דיוד ךרביו ליחתיש םדוק דומעל ךירצ

 ףורּב * ריִוָּד רמו < "להקל יניעל ' יזרַא ריוד ךרצ
 הָלרַגַה יי ךל : םלוע-דעו םלועמ י ּוניִבָא לֶאְרְשי יַהלֶא יי הֶתַא
 1 טכימשב + דוהַהְו חַצַנַהְו תרֶרֶאְפְּתַהְו הָרובְַהְ

 ש יו

0 

 יִמָש *םימָשַהְ"ֶא תישע תא ' - : אוהל הת תא
 רָשָאלָכְו םיִמיה 'ָהיֶלָע רָשָאלַכְו ץֶראְה ' םָאְבְצֶכְו םיִמָשַה
 : םיִוָחְתְשִמ ףְל םיִמָשַה אָבְצּו ' םֶלְּבִדִתֶא קדיחמ הָּתִאְו ' םֶחְּ
 רּואַמ ותאָצוְהְו * םֶרָבַאּב תְרחְּב רָשֶא * םיהלֶאָה יי אוה הָּתַא
 ' ךינפל ןֶמָאְ ובָבְלתֶא תאָצְמּו : םֶהְרְבַא ומש ָתְמְשְו * יש
 ירמָאָה יִתחַה * יִנעְנְכַה ץֶרָאְדתֶא תתָל ' תריִרְבַה ומע תרורֶכְ
 ' יִרָבְּדתֶא םכְקֶּתִו ' ועְרֶזְל זרַתֶל ' ישְנְרִגַהְו יסּובי יזְרֶּפַהו
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 תירחש תלפת הכ

 םֶתְקַעְזתֶאְו ' םיִרְצְמְב ּוניִתובַא יִנעְקתֶא אָרֶתַו : הָּתֶא קיד יִּ

 ירָבעֶכְו העְרּפְּבםיִפְמּו זרתא ןתתו : ףוסיסי-לע תמש
 םכש ףל-שעתו * םֶהיִלָע ריזה יִּכ זתַעְרָי יִּכ * וצרא םכע-לֶכְב
 יהָשָבִב יַהדֶרותְב ּורְבעְיַ' סָיִנְפל ַּעְקְּב םַיהְו : הז םויְּ
 : םיִזע םָיִמְב ןָבָאדומְּכ תלוצְמב ּתְכלָשִה םֶהיִפְררדתֶאְו

 לֶאְרְשי ארו םִיִרְצַמ דָיִמ לֶאְרְשיתֶא אוהה םויּפ הָוהְי עשויו

 הָלדְגַה רֶיַההֶא לאְרשי אַ  םוה פשע תמ םֶיְרְצמהֶא
 הָויִבּונִמאִ הָוהְיְיתֶא ה וארו יִרְצַמְּב הוי הָשִע רֶשַא
 : ודָבַע הָשַמְבּו

 ורָמאיו הָוהִיִל תאזַה הָרישַהדתֶא לֶאְרְשָי יִנָבּו השמזרישי זא
 יזע : םָיַב הָמְר ובכְרְו סוס הֶאְג קדאְ"יִּכ הָוהיִל הָרישֶא רמאל

 :ּוהְנְמְמְרַאְו יבא יחלֶא וואו יִלֶא הֶז הָעּושיִל יִלִהְיַ ַּי תרמו
 םָיַב הָרָי וליִחְו הערפ תבְּכְרִמ : ומש הָוהְי הָמַחְלִַמ שיִא הוה
 זרלוצְמב ּודרָי ּומיסַכְי תמה : ףּופדםְיְב ועְּבִט וישְלש רַחְבִמּ

 : בוא ץערת זדוהי ףְנִמְי חֶּכַּב יִרְדִאְנ זדְוהָי נימי : ןְבְאדמְּכ

 חּורְבּו : שקכ ומָלְכאָי ףנְרֶה חַלַשַת ףיִמַק פרַהְת נאג ברב
 : םֶידבֶלְּב תמהְת ּואָּפִה סכיִלְזנ דנְומְכ ּובְצנ םכימ ּומרענ ךיִפא

 יִבְרח קירָא ישְפנ ומָאְלְמִּת לָלָש קלַחֶא גישַא ףדַרֶא בא רמְא
 םימְּב תרֶרְפועַכ ול זי ומס ףַחּורְב זֶפָשְנ י יִרָי ומשרות
 אָרּונ שָרְקַּב רְָאְנ הָכְמָּכ יִמ הָוהְי םלֶאָּב הָכְמָכִמ : םםירידא
 ִּרְסַחְב תיִחָנ + ץרא ומַעְלְבִת נימי ָתיִטָנ : אָלְפ"הַשְע תלהְת
 יגר םימע ועָמְש : ףשרֶק הונלֶא עְב ּתְלַהנ תְלאְג וז"םע
 בָאומ יִליִא םכּודָא יִפּולַא ולב זא : תרֶשְלּפ יִבְשי וחֶא "יח
 רַחַּפְו הָתַמיִא םבֶהיִלַע לפת + ןענכ יִבְשי לכ ונמָנ רַעְר ומזחאי
 וז-םע רבעי-רע הדוהי ףשע רבעיזדע ןבאָּכ ומדי ךעורז לגב
 הָוהְי תְלְעָ ףִּתְבָשְל ןוכֶמ ּףְתְלַחְנרַהְּב ומְעַטִתְו ומָאְבִת : תיִנק
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 תירחש תלפת וכ

 ףלִמי יי * רעו םכלעל ףלְמָי ו תדָוהי + ירי ּונָנּכ יִנדֶא שדקמ

 : דַעְו םֶלעְל
 םֶהיִלָע דודי בשיו םָיּב ויִשְרְפְּו ובְכְרְּב העְרפ סוס אָב כ
 (: םָיַה ףותֶּב הָשְּבִיַב ּוכְלֶה לֶאְרְשִי יִנְבּו םָיַה ימת

 טפשל ןויַצ רַהְּב םיִעָשומ ולעו | םָיוגְּב לשומו הָכּולמַה ייל יב
 -לָכְלַע ךלמל יי הרָיָהְו : חרַבּולְמַה ייל הָתיִהְו * ושע רַהזרֶא
 בּותּכ ּךַתְרְותְבּו : דָחֶא ומשּו דָחֶא יי הָיְהְי אּוהַה םויָּב ' ץֶרֶאָה
 \ : דָחֶא יי וניהלא . לארשי עַמְש * רמאְל

 םִיִמְשַּב שודֶקהְו לודָגַה למה לֶאָה ונבלמ רעל מש חַבַתְשִ
 דָחָבָשּו ריש ּוניִתרובָא יהלאו והלא יי הדָאְנ ל ראפ
 תרְרֶאַפְתְו הֶלְהֶּת הָרּובְּו הֶלדְ חַצנ הלָשממו זע הָרָמְו לַלַה
 ךּורְּב : סלועדדעו זדֶתַעְמ תרוארוהו תרוכרּב תוכלמו הָשְרְק
 תואָלְפִגַה ןודָא תּואָדוהַהדלֶא תוחְבָשְּתַּב לוד ְךְלָמ לֶא יי הֶּתַא
 :םיִמְלועַה יח ל ָךֶלֶמ הר ישב רחובה

 שידק יצח ןאכ רמוא ץ"שה

 : ךְרבְמַה יי-תֶא ּוכְרּב ןח
 ךרכתי להקה רמוא * וכרב רמוא ןזחהש העשב

 ְךְלַמ לש ומש אשנזרָיו םמורתריו רָאָפְרִיְו חַּבַתְשיו ךרּבְתִ
 - ןורַחַא אּוזדְו ןושאר אּוהָש אּוה ךּורָּב שודְקה םיִכְלְמַה יִכְלַמ

 וזְלַעְו ומש הדָיְּב תרובְרָעְּב בָכְרְל ּולְס ' םיהלֶא ןיִא ייָרְעְלַּבִמּ
 דּובָּכ םש ךּורֶּב : : ;ֶלָהְּ הָכְרֶּב לָּכ לע םָמּורָמ ומָשּו ' ייָנָפְ

 : םֶלּוע רעְו הָתַעַמ ףֶרְבִמ יי םש יִהָי : דָעְו םלועל ותוכלמ
 : דעו םֶלועְל ךְרבְמה יי ףּורָּב סר לוק ןזחו להק

 ךָשִח ארובּו רוא רצ םֶלועזד ףְלַמ ּוניִהְלֶא י! קרתה ורב
 : לּכַהדתֶא ארובּו םולש הָשע

 ילָכְּב שדַחְמ ובּוטְבּו * םיִמָחְרּכ ָהיִלָע םירָדלְו ץֶרֶאְל ריִאַמַה
 הָמְכְחְּב םֶלָכ * ? ּףיָשָעַמ ובר הָמ : תיִשאַרְבדהַשעִמ ריִמָּת ם
 ' זָאְמ ודבָל םֶמורְמַה ָךֶלֶמַה : ףיננק ץֶרָאָ זרָאְלְמ ' ישע
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 תירחש תלפה זכ

 זכלוע יִתְלֶא * םלוע זרומימ אשנתרטזהְו רָאפְמְַהְו חְבָשְמְהה
 מ ' ונבנשמ רוצ ' ונע ןורָא ' ּוניִלָע סחר םיִרָה ּיִמָחְר
 ירהז לעפו ןיכה * העד לוד ףּורְּב לֶא : ּונָרָעַּב בנש ' ּונְעָשי
 תונּפ ' וע תוביבְס ןַהָנ תּורואָמ' ומשל דובְּכ רַצָי בוט * הָמַח
 : יתשרק יל סיִרְפְסֶמ ריִמָּת * יִרש יִמְור ו ויִאְבְצ

 ארו 0 ו ונָרּוצ רפה | 5% זרישעש

 רָשָאְו םיזררָשֶמ רצוי 'ּונְּבְלַמ רעל ךמש חַּבְשָי * םישודק
 רַחִי הדָאְריְּב םכיעיִמְשִמּו * םֶלוע םּורֶּב םיִדְמְוע םֶלַּכ ויתרְרַשִמ
 םֶלָּכ ' םיִבּוהֶא םֶלָּכ : םֶלּוע ףַלָמּו * םייח םיהְלֶא יִרְבְּד לוקְּ
 ןוצר * זדָאריִבּו דִמיִאְּב םישע םֶלָכְו * םירובָג םֶלָּכ * םיִרּורב
 קרַריִשְּב הָרָהַטְּו זרָשְרְהְּב ' םֶהיִפדתֶא םיִחְתוָפ םֶלְְו : םֶנוק

 םישידקמו םיִציִרְעַמּו םכירָאָפִמּו םיִחְבשְמו םיִכְרָבְמּו זרֶרְמְּ
 שודק ' אָרונַהְו רובְגַה לורה ףְלָמַה לֶאָה םש"תֶ : םיִיִלְמַמּו

 ' הדֶזִמ זרז םיִמש זרּוכלמ לוע םהרילע םיִלְּבקִמ םֶלְְו : אוקד

 הָפְָב * ּוְתַחְנּב םֶרָעּיְל שידקהל * הָזָל הָז תושר םיִנְּ
 : הֶאְריִּב םיִרמּואְו םינוע דָחְאְכ םֶלָּכ י הָשְדִק הָמיִעְנְבּו' הָרְורְ

 : ּודובְּכ ץֶרֶאָהְלכ אלָמ * תרואָבְצ * * שורק שודק שורק

 םיִפְרָש תַמַעְל םיִאָשִנְתִמ לוג שעָרְּב שָרְקַה תּויַחְ םיִּנַּפואָהְ
 : ומוקממ יידובְכ ףּורּב * םיִרְמּואְו םיחְּבַשְמ םֶתְמעְ

 ורמאי תווריִמְז שיקו יַח לֶא ְךֶלָמְל ' ּונָתַי ערומיענ ףּורֶּב לֶאְל
 קרשע * תרורובג *לעופ ודבְל ק4ּוה יִּכ ' ועימשי זרוחְבְשתרו
 אוב * תועּושי ַחיִמְצַמ * תוקָרֶצ עוז ' תומחלמ לעְּב ' תושְרָח
 ובּוטְּב שַָּחַמַה ' תואלְפִַּה ןודָא ' זרולהת קצָרּונ * זרואופר
 זכירוא זרשעל רּומָאָב : זריִשארְב זרשעמ ריִמָּת ויד
 הדָכְִנו ריִאָּת ןויצ לע שָרָח רוא : ודָסַח זכלועל 5 ;כילורג
 ; תורואָּפַה רַצְיי * יי הָּתַא ףּורֶּב * ורואְל הָרֶהְמ ונלְ
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 תירחש תלפת חכ

 ָתְלָמָח הָרַתְו הָלְּג הָלְמָח 'ּוניקלֶא  ּונְּתְבַא הָּבַר הָכָהֶא
 זכַרָפַלְּתו ' ךב ּוחַטְּבַש ּוניִתובָא רּובַעְב ' ּונְּבְלַמ ּוניִבָא * ּוניִלְע
 ' םֶחְרַמַה ןֶמַחְרַה בָאָק ּוניִבָא : ּנָדָמלְתו ונָנחִת כ * םייח יה
 דומלל טמשל * :-יִכְשדלּ ןיּבִהרְל ונַבְלִּב ןזר ו ' ּוניִלַע זבָחַר
 ּףךתרות דומְלַת יִרָבְד לָכתא ל זרושעלו רומשל דָמְלְלּ

 דַחָיו ' ףיֶתוצְְב ונכל קּבדְו ' ףֶהְרותְ ּוניגע ראָהְו * הָבַהְאְּב
 יב * רַעָו זבֶלועְל שבאו ' ףֶמְש זדָארָיְלּו הדָבַהְל בבל
 : ךָתעושיּב הָחְמָשְנְו הֶליְִנ  ּונְְטְּב אָרונהְו לונה ףשרק םַשְב
 תרּמְמוק ּונְכיִלְְּו ' ץֶרָאָה ערופנכ עברַאָמ םכולָשל ּונָאיִבָהְ
 םכַע"לֶּכִמ ררַחָּב ּונָבּו ' חדּתא תרועושי לעופ לֶא יִּכ : ּונְצרַאְל

 ְךל זרורוהל * תרֶמָאָּב זרלָס לּודָגַה ףִמָשל ּונְרְבְרְקִו ' ןושְלְ
 : הָבַהֶאְב לאְרְשִי ומַעְּב רַחּוּבַה ' יי הָּתַא ףּורָּב י הָכָהֶאְּב ּךרַחִיִל

 : ןמָאָנ ךְלִמ לא רמוא ריחי

 דוכּכ םש יי : דָחֶא ו דֶוהָ ניקלא קדָוהי לאְרְ עמָש

 כנא רש ו כיבדה ויזר * ּףראמילְכְּו ףשפני ל
 ךִתְבְשַב םֶּכ עתְרָּבְרְו ףינֶבְל םכּתְנִנָשו : ךָבְבְל-לע כויה ּףוצמ
 "לע תּואל םֶתְרשקּו : ףֶמּוקְכו ףְּכָשְבְו ךרֶר ֶּתַכְלְּו ףֶיִבְּ
 ּףְריִּב תרוזזִמ-לע םבתרֶברְכּו : ףיגיע ןיַּב תרפָמְסְל ּויהדָו ךדָ
 : ךיִרְעַשבּ

 םֶכְתֶא הדּוצְמ יִכנָא רָשַא יִתוצָמדלֶא ּועָמְשת עמָשמִא זדִיַה
 -לָכָבו סבל לָכְּ ודְבַעְלּ םֶכיִהְלֶא קדוהי"תא דֶבַהְאְל םויה

 ְפֶַאְו שוקמו זרי ותעְבָכְצְרא"רַטִמ יתנו י םֶכָשִפ
 ָתְלכִאְו ךֶּתְמַקבל ךרשב בָשָע יּתהְְו : ּףֶרַהֶצִו ףשריתו ףנגר
 םיִהלֶא ֶּתְְבַעְו םֶתְרְַו סכְבַבְל הָתְפיְּפ סֶכָל ורָמְשִה י תעְבְשְ
 -תֶא רַצְעְו םֶכְּב זדוהי"ףא זדרֶחְו : םֶהָל םֶיוחְּתְשָהְו םירחא
 םֶּתְרַבֶאו הָלּוביתֶא ןִּתַת אל הָמְדָאָהְו רֶטֶמ היִהִייאלְו םִיִמָשַה
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 תירחש תלפת טכ

 -תֶא םָּתְמִשְו : םֶכָל ןֶתנ הָוהְי רָשֶא הָבַטַה יראה לַעַמ הרָהְמ
 -לע תואל םֶתא םֶּתְרשְקּו םֶכָשְפִנ לעו םכְבְבְלדלַע הָלֶא יִרָבּד
 = םֶיִנָּבדִרֶא םזרא םזַרַמְלְו : סיני יב תפסוטל ּויַהְו םֶכְָ
 : ךֶמּוקְּו ףְּכְכשְבְו ףִרָהב כלב ךְתיִבּב ּףִתְבְשְּב סֶּב רַבִדְל
 ימיו םֶכיִמָי וברי ןעמְל : ףיִרְעשבו ףזְריִּב תרוזוזְמ-לע םֶתְבַתְכּו
 יִמיּב ָּהְל תַתְ ה הָוהי עַּבָשָנ רֶשֶא הָמְדֶאַה לע םֶכיִנָ
 : ץֶראְהִלַע םימשה

 תררַמִאְ אש ינָּבדלֶא רָּבַּד : מאל הָשמ"לֶא הָוהְי רָמאַיְו
 דל ּונָתְנְו םתרְרְל םֶהיִדְִב יִפְכילָע זרציצ םֶהְל ושַעו םֶחלֶא
 ותא םֶהיִארו ערַציִצְל םֶכְל הָיְְו : זרֶלְבִּת ליִתַּפ ףנְּבַה זרציִצ
 ירחא ּורּותתדאלו םֶתא םֶהיִשַעְו קדוהי תוָצְמלָּכ-תֶא םָּתרַבְזּ
 ורכז ועמל + םָהיִרַחֶא םיִז םֶּתַא-רֶשֶא םֶכיִניע ירחאו םֶבְבְבל
 הָוהָי יִנָא : : םֶכיִחְלאל םישדק םֶחיִיָהְו יִתוצִמִ -לכ -תֶא םֶתיִשַעַ

 םָכְל ;רויקל םִרצִמ ץֶרָאְפ סֶכְרֶא ינראצוזד רֶשָא םֶכיִהְלֶ
 : םֶכיִהְלֶא הֶוהָי יִנַָא םיִהלאְל

 םיִעָנו דָמַחְְו ביִּבָחְו בּוהַאְ ןָמָאְְו רש םק ןוכְנו ביצי תָמָא
 לע תרזה רֶכְדזִ הפו בוטו לָּבְקִמ יקומו ; ריִּדַאְו אְָרּונְ

 ו לר

 ,,ןפפ

 9% ןופ

 וניתורוד לעו ו ונילעו 0 -- --
 דעו זםינושתצרה - : הירכע לש ער ;רורודילכ 2

 - | וניתּובָא - וניקלא , אּוה ו הרֶתַאש תרַמא : רוב
 ונדופ ' ונתעּושי רוצ ּונְרַצי וניתובא לא ולא וניתובַא ךֶלִמ

  ְָלְז םיקלֶא ןיא ' ףֶמש םֶלועמ ונליצמו
 םֶהיִרַחֶא םֶהיִנְבְל עישומו ןִגָמ ה אּוה הָּתַא ּוניִתובָא תרזע
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 תירחש תלפת ל 1

 דע ףתקרצו ףיטפָשִמּו * ףבָשומ םכלוע םּורָּב + רּודָו רּדדלֶכְב
 ךרברו ףתְרּותְו * ףיִתוְצְמְל עמשיש * שיא יִרָשִא : ץֶרָא יִסְפַא
 ביִרְל רג ךְלַמּו ' ּךָמַעְל ןודָא אוה הֶּתַא תָמָא : ובל לע םישי
 יעל : ןורחא אּוה הָּתַאְו  ןושאר אּוה הָּתַא תָמָא : םֶביִר
 תיִּבִמּו ' וניִהְלֶא יי ונָּתְלַאְג םִיִרְצַמִמ : עישומו לֶאוג למ ונל ןיא

 ףוסדסיו * תלאָנ ףרכְבו ' תְְרַה סירוב  ּונתיְִפ םיִָ
 ' םֶהיִרָצ םיִמ ּוסְכִו ' ָּתְרְבַעה םירידיו ' ּתְעְבַט םירזו ' תַעְקְּ
 ' לֶא ּומְמּורְו ' םיִבּוהֶא ּוחְּבְש תאזלַע : רֶתונ אל םבֶהַמ רָחֶא
 ' תואָדּוהְו תוכְרֶּב ' תּוחְּבשְתְו תרוריש * תורימז םכיִריִרי ּונתְנ

 ' םכיִאָג ליפשמ ' אָרּונְו לוג * אָשגְו םכְר : םָיקו יח לא ָךֶלֶמְ
 ' םיִלּד רזועְו ' םִיִוָנְע הָרּופּו * םיִריִסַא איִצומ ' םיִלַפְש ּהיִּבִנִמּ
 אּוה ךּורָּב * ןוילע לֶאְל תולהֶת :ויִלֶא םעּוש תָעְּב ומַעְל הנע

 ' הבר זדַהְמְשְּב * זדֶריִש ּונָע ףל לֶאְרשי יִנְּבּו זדָשמ : ֶרבְמ
 : םֶלָב ּוְמְאְ

 תַלָהְת אָרּונ * שָרֶקּב רבא הָכְתָכימ * יש םבלאָב זרָבְמְבמ
 : אָלָפ הָשְע

 םֶלְּכ רַחָי  םֶיַה תפש"לע ףמשל םיִלּואָנ ּוחְּבַש הָשְרַח הָריש
 : רַעָו םֶלַעְל ףלְמָי ו יי : ּורמָאְו וכיִלְמַהְו ודוה

 הררה ףֶמָאְנְכ הרֶרְפּו * לֶאְרשי עררֶזְעְּב הָמּוק ' לֶאְרֶשָי רוצ
 ' הָּתַא ףּורְּב 'לַאְרְשַי שודק ומש תואְבצ יי ּונָלַאְג * לַארשיו
 : לארי לא

 ח": תלפה
 : וניהלאל לָדְג ּובָה אָרְקֶא יי םָש יִּכ = החנמלו ףסומל

 : 0 ריִגַי יפו חַתְפִת יִתָפש יִנרַא
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 . תירחש תלפת אל
 ינֶבְל לֶאוג איִבְמּו תובָא יִרְסַח רֶכּוזְו לכה זדנקו םיִּבּוט םיִרְסַח

 : הָבָחֶאְּב ומש ןָעְמְל הי
 םירמוא הבושת ימי תרשעב

 ' םכייחה רָפְְּב ּונְבְְכְו * םכייחב ץַפָח ךֶלֶמ ' םיִיַחְל ּונְרְכֶ
 6 םייח םיִהְלֶא נמל

 : םֶהְרְבִא ןִֶמ '  הָּתַא ךורָּב * ןנֶמּו עישומו רזוע ךלמ
 ' עישוהל בר זרֶּתַא םיִתְמ זדָּיַחְמ יִנֶא םבֶלועְל רּוּבָג זדָּתַא

 דָחָחַּב םייַח לָּכְלְּכִמ 6 םָשָּגַה דירומּו ַחּוְרַה ביִשָמ) ןיפיסומ ףרוחב*
 ריִתַמּו םילוח אָפּורְו םיִלְפּונ ףמוס םיִּבַר םיִמָחְרְּב םיִתָמ הָּיַחִמ
 יִמּו תורובְג לעּב ףומָב ימ רַפְע ינשיל ותְנּומָא םבָיקְמּו םירּוסָא
 : הָעּושי חיִמְצַמּו הָיַחְמּו תיִמִמ ָךְלִמ ףְל-הַמוד

 םירמוא חהבושת ימי תרשעב

 (: םיִמָחַרְּב םייַחל ויִרּוצָי רָכוז ' םיִמָחְרָה בא ּףומָכ ימ

 : םיִַמַה הָיַחְמ יי התא ךורְּב * םיִַמ תיַחָהְל התא ןִמָאְו
 ' הֶלָפ ךְלְלַהְי םוידלֶכְּב םישורקו שודק ךֶמשו שורק הָּתַא*

 : שורקה לֶאָה ו הֶתַא ףורּב
 םירמוא חבושת ימי תרשעב |

 6 שודקה למה תא ורב
 : תספ לש 'א םוי תירחש דע ףסומב תרצע ינימשמ *

 שודק התא םוקמב רודו רודלו השודקה ץ"שה רמאי הרזחב *
/. 

 י יָמָשְּב ותוא םיִשיִּדְקַמַש םשָּכ סכְלועָּב ּךִמש זרֶא שדה ןזח
 שודק חי'ק * רַמָאְו הז לֶא הֶז אָרְקְו ףָאיִבְנ דָי לע בּותְּכַּכ םּורָמ
 זכַקֶמַעְל ןח + ּודוובְּכ ץֶרָאָהלָּב אלמ זרואָבְצ ! שודק שודק
 ךשרק יִרְבְְבו וזח + ומוקמִמ  דובְּכ ךּורֶּב חי'ק ' ּורָמאי ורב
 רדָו רד ןויצ הלא לוע  ךלֶמָי חו'ק ' רמפל בּוזּכ
 : הַָולְלַה
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 = תירחש תלפח בל

 : 6 הָצורה . הַתַא - .- 2 הָבושתב

 צ'תכ) ּונְעָשפ יִּכ ונכלמ ּונלדלַחמ ' ּונאָטְח יִּכ ּוניִבָא ונלחלס
 (תוחילס םירמוא מ"מ ןונחת א"אש כה"בב הלימ שי םא ףא תוחילס ןאכ םירמוא

 : ַחוְלְסִל הָּבִרַמַה ןּונַח יי הֶּתַא ךּורְּב ' הָּתִא חלוסו לחומ יִּ

 יּכ * ףמֶש ןעמְל הָרְהְמ ּונָלֶאְנו ' ונביר הָביְִו ' ּונָיִנְעְב זראר
 : לֶאְרְשי לַאוג !! הָּתַא ורב ' הָּתַא קֶזַח לֶאוג

 : וננע ןאכ רמוא ץ"שה צ"תב

 ' קדתַא ולה יכ * הע נעישוה * אפ יי ונאפר

 0 לאש ומע לוח אפור התא וב ' התא ןֶמְְַ
 הָתְאּובְתיִניִמלַּכ תֶאְו תאזַה הָנָשַהתֶא ּוניִהלא יי נילע רב

 הדָמְדאְזִ יִנּפ לע זדכְרִב ל רֶטְמּו לט ףייחפ) ןתָו * הדֶבּוטְל
  הָּתַא ףּורַּב * תובוטה םיִנשכ ּונְתְנש ךרבּו ' ךבּוטִמ ּונָעְּבְשְו

 :םיִנָשַה ףִרֶבְמ

 שידקנ ףזרשדק םכיחְצְנ חצנדו ּףְלַרָג ריגנ רוד רודל ןח
 לּודָּג ךְלָמ לא יִּכ דע זבלועל שמי אל ּוניִפמ וניִהלֶא ּךַחְבשְו
 : שודקה לֶאָה ! הָּתַא ףּורָּב ' הָּתִא שודקו

 םירמוא הבושת ימי תרשעב

 6 שודקה ףךְלֶּמַה יי הָתַא ףּורָּב
 הז רמאי הלוחה לע ללפתחל הצורש ימ *

 קררקהמ חלשתתש יזרובָא יהלאָו יהלֶא + ּףיִנַפְלִמ ןוצְר יִהָ
 ילוחל ףּוגַה ערַאּופְּו שָפַגַה תֶאּופְר םיִמְשה מ 7 הֶאּופר
 : 'וגו לא יכ לֶאְרשי 05 ראש ףותֶּב ג'נפ
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 תירחש תלפת | גל

 נבו וניקוילנ ץּבקְל סִנ אָשְו 'ּונְּורַחְל לד רֶפושְּב עקְּת
 ומַע יחד ץבקמ יי זרזהא ףורּב ' ץֶרָאָה תופְנַּכ עּבראָמ דַחִ
 : לֶאְְשי

 ונָמַמ רָסָהְו הדֶלְחְתַבְּכ ּוניִצְעויו הָנושאָרֶבְכ וניִטְפוְש הָביִשָה
 ונקְרצְו םיִמָחְרְבּו רֶסָחּכ ףדכל יי התא ּונילְע ףולִמּו הָחְנָאְ ןו
 : טָפָשַמּו הָהְרַצ בהוא ךלָמ יי הָּתַא ךורְּב ' טּפְשִמְּ

 ו 6( טַפָשְמה ךלֶמה . התא ךּורְּב םירמוא הבושת ימי 'עב

 ורבא' עְַרְּכ זרַעְשר ישועילְכְו ;רוקזר יִהָּתִלַא םיִניִשְלַמְלְ
 הרתְרַא ורב * ּונימָיִב הָרַהְמּב םַעיִנְכַתְ ּותְרֶּכִי הְרַהְמ םיִרָזהְ
 = 1 םידז עיִנָכַמּו םיִבָיוא רֶבוש יי
 -לַע לרשי תיִּב ָךֶמַע ינקזזלעו םיִדיִסָחהדלַעְו םיקידצהר לע

 י! ּךיִמָחְר (אְע ּומזהָ טל קָרְעַה ירגזלעו םָהיִפּס רֶטִלּ
 זכישו ערֶמָאְּכ ּךֶמשּב םכיִחְטוְכַהה לכל בוט רֶכָש ןרְו וניָקלֶא
 יי הֶּתַא ףּורֶּב ' ּונְחְטָּב ףךְביִּכ שּובָנ אלו םֶלּועְל םֶהָּמִע ּנְקְלֶח

 : םיקיצל חַטְכִמּו ןָעְשַמ
 ָתְרְבִר רָשָאכ הָכותְב ןוכָשַתְו בושת םיִמחְרְּכ ףְָיָע םֶלְשּורילְ

 הרֶרָהְמ דוד אָסְכְו ' לוע ןְיְנּב ּוניִמְָּב בורְקְּב קרזרוא הדַנְבּ

 : םֶלָשּוָי הנו יי הָּתִא ףּורְב * ןיִכְת הָכוהְל
 החנמ תלפתב הז םירמוא באב העשתב*

 ריִעָהתֶאְו םֶלָשּורי יִלְבַאתַאְו ןויִצ ילְבָאתֶא ּוניקלַא יי םחנ
 הב יבמ זרֶלְבַאָה זדֶמְמושהְו הדוזּבַהְ הָברָחָהְו זדֶלְָאָ
 בשוי ןיִאָמ הרֶַמַמושַהְו הָרובְּכִמ תדָיזְּבַהְו היִתּונועְמִמ הָבְרָחַהְו
 הועלו הָרְלִי אלש הָרָכַע הָשאָּכ יּופַת השארְו תָבָשּוי איהְו
 בֶרַחְל לֶאְרְשי ּךמַעְַתֶא ולי םיליספ ידוע הושר תונויגל
 ֶּתַת םלֶשּוריו הָּכְבִת רַמְב ןויִצ ןָּכילע ןוילע יִריַסַח ןודָב וגרהינ
 יי דא יִּכ םֶהיִלְלַח לע יעמ יעמ 5 לע יב יִבל הלוק
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 | תירחש תלפת רל

 השי שכור ונרקו חיִמֶצַת זררהֶמ ךדבע דוד חַמְציתא
 : הָעּושי ןרְק חיִמְצִמ יי הָתַא ףּורְב ויהי" וניוק ףִַעּושיל יִּ

 ןוצְרְבּו םיִמָחְרְּב לָּבקְו וניִלְע םֶחרְו פּוח ּוניִקלֶא יי ונלוק עַמְש
 נפְלמּו * הָּתֶא ץכיְנּנַחְתו תולָפְת עָמוש ל יִּכ ּונְתְלַפְתִרתא
 לארי מע תַלּפִת עמוש התא כ 'ּונְבישתדלַא םקיר ּונְבְלַמ
 : הֶלְפָת עמוש יי ָּתַא ורב  םיִמחְְ

 הָלְהְיִהֶא ִנָאְ רּומְאְּב הָתונְבְל דיתע הָּתִא שאְבּו הָתַצַה שאב
 יו הָּתַא ףּורַּב ' ּהָכּותּב הָיְהֶא דּובְכְלּו ביִבְס שא תַמּוח יי םֶאנ
 : ְלָשּוְִי הנובּו ןויצ םחְנמ

 רובצ תינעתב ונגע ןאכ רמוא דיחיב ללפתמה * 0

 לא ּונְחְנַא הֶלודְג זרָרָצְב יִּכ ּונְתיִנעִּת םכוצ םיִב ונע יי ונע
 'ּונְתָּנִחְתִמ ו לֶאְו ונָמִמ ל פל רֶתְסִּת לַאְ ינעשר לֶא פת

 רוע * הָעא נא יאק סר הָיָה רַמָאְנְ רָבְרַ ונע לא
 הָרּופ הָרָצ תַעְב הָנּעָה יי הָתַא יכ : עָמשָא יִנָאְו םיִרְּבְמ םַה
 2 הָּתֶא ורְּב םייסמ ןזח 'וגו התא יכ * הקוצו קדַרְצ רע-לבב ליצמו

 : הָרָצ תַעַּב הָנועַה
 עמוש התא יכ םדוק וז יודיו םידותמ שי *

 הָמְרֶאָה לע יִתּויָה םוימ ףיִנָפל יִתַעְשַפּו יתיוע יִתאַטָח אנא
 מש ןעמל זרשע יי אָּנַא = * אָטְחְּב טרֶפְּוג הוה םבויה רע
 יזריועָשְו יתראָמָחְש יִעָשָפּו יזראטתו ינוע יִלרֶּפְכְתּו רודה
 תומָשַהְלָּכ לַמְהו זרָוַה םכויַה דע ירועְּנמ ּיְנַפל יָעָשְפָש
 : 'וגו עמוש התא יכ [ לודגַה ְּךָמָשְּב יִּתְָמנְפֶש

 הסנרפה לע וז החלפת םיללפתמ שיו

 דע םיִמָאר ינְרְִמ לָּכְלַכִמּו סנְרַפמּ ןָזַה םיהלֶאָה יי אוה הֶּתַא
 יריב יִנָּבלָכְלּו יל תציִצָמַהְו יקח םכָחְַק ינפירָטה םיִנּכ יִציִּ

 אלו רֶתהְּב רַעַצְב אלו זרַחְּב םכֶהְל ךְרֶטְצֶאְש שכרו יִתונּזמ



 א6אזאתס  . , 59"

 6 081ג86 110 00 קנמפ 01 1םץ7 861ע8מ1 128110 50660117 10 00118, המ6

 תגפ םסעמ 06 6%81100 גת +םק 58]ץהוגסמ ; [סע וא6 08117 06 1סע 117 581ש8110מ.

 3165500 811 סט, 6) 102 |! ש]גס 68118086 10 ₪10 16 ]גסזת 01 58178110.

 11081 סטע ס1ס6, () 1/00ת, סטע 6300 | תה6 00 נק הפפוסמ 80 0167 טקסמ

 טפכ 820 800676 סטע קזפסעפ וטנם תגסעסק 8ם0 [9ץסטע ; 10ע 1םסט 11 6306 !

 עס 6816681 10 קע8ץ6עפ 806 פטקק]168010מ8 ; הת (ץסתב 1]גץ קץ650600 0)

 סטע אומש | 0ופעבַופ8 טפ 0% 670 | *[סע (בסט 082686 [20 קע8ץ6ע 01 1
 ק60ק16 18ע80] 1מ תג6ע6ק. 12108800 8171 1תסט) () 1,082 | בס

 וגמ10 קץ

 88 16 18 5810, "ג ם0 1 שו|] 06 10 סע, 88112 120 1,080, 8 וש|| 01 ₪26 עס

 הסט 80 102 8 ₪10 וט1!] 1 06 גם 116 ת1086 01 10ע,7 | 2108800 811 סט, 0)

 1 סאפ ! ש]גס 6011011081 2102, 80 2001110681 16058161

 * (כמ 6]1 1286 12878 113 18 8816 :

 [ ג מפושסע וג, () 1,052 | המפואסע וגפ סע 126 087 01 סוגע 1881ם8 86 81716-

 גסמ) (סע 6 8ע6 ומ 1681 12000060. () 2ע68870 ם0% סטע 168000088, 0

 60008] 04 117 כת656ם06 [עסמנ טפ, 8מ0 ]106 ם0+ 1278616 1י0תב סטע 5ק1108-

 סמ. 26 681, וק6 1מק1סע6 1266, וגת6ס סוגע 0+ץק, הם6 106 1ם7 תרסץס1[ט[ם683)

 6 068660 1266, 6סתת(ס11 טפ. | 261026 6 08]] טוס 1106, פש617 1100 גפ)

 88 18 ן8 5810, * )ם0 15 5ת81| 606 10 הפפ, 128% 0[06ע6 167 0811, 1 1

 8םפששסע ; 1267 8281] 76% 06 80698 1מ5, 860 1 וש1]] םהץ6 6816 ;" 10 1םסוג, ()

 1,0אכ | התפטש61681 גם 16 01 סוגפ[6, 1ם0₪ 1606611081 820 0611762086 1 1

 11מ68 01 (200216 8מם6 01512085. | [*סע 1100 הע, 620.]

 'דימ6 08061, וש גסמ 58ץנמ ₪ +6 32070, 00610068 :

 3165860 811 גבסו, 0 1,085 ! וש םס 8501681 1ם 1116 01 6.

 פסמג6 887 ]1616 ]16 101101 60108810 :

 () [,סתפ | 1 תהט6 51םמ60, 60מבב10660 1מ1ףג117 86 17828910885060 6

 106, [עסנב 126 087 01 תק ססנמש סמ 126 6811, טמו1] 1םופ 087, (8ם0 0506-

 618117 +םצסטפ] 6סותמנו(0מ5 126 נב 07 * * * * ;) 1 קעע 166, 0) 1,0ת5 | 6

 שץ8010טפ טמ6ס תג6 !סע (ם6 5886 01 1םע 27686 תהתמס, 8ם0 !סעקנט6 גס גץ

 1תוףטנ65, 826 תבק 51ם8, הם6 עבק 1ע8תפפ6פפןסמפ) !ם בוסה 1 ]1876 ומ

 טס6מ 1םנףוטנסטפ) 8מ0 1ע8ת8ע65800 0(26ע6 1200, 1ע0תב מק ץסוטוה טמוג] זו

 087 ; 8ם0 60 +תסט 26007 81] 1ב6 6ט118 וטגנסת תגק עוופ600ת006% ןגוה

₪ ,.0"][) 00007051 720% 707 | .68/2800 

 כסתג6 4180 קעגק 88 1011ס0שש8 (סע במ !\סמסוט 4216 8116806 :

 'דימסוג 811 16 1,082 6100, וש גס 1600091 80 פונקקסנ1051 8]] (עסתמ ב0 סע

 1סצ68% סא 10 !]6 תג68מ088 6מגכעקס 1מ8008. (9ןט6 1ב6מ מוס גש תק 07

 טצ080, םם0 םזיגתו 1281 1 87 8ם06 5ט10וסמ1 5טקקס+ 10+ גק861( המ 811 6

 1םזתה(05 01 עגק םסטפס) 20/06 1 1876 660 [ב6100[; נמ 08586 לטו םס[ גוג

 קמ וג 011, 1 8 18101 סט( ם0+ גם הת וטמ[81ט] ולפְקְה 10 0000060 10 0 (סץ

 * 15018 1אט. 4.



 תירחש תלפת הל

 הָרְבָעְה תֶא בשָהְו סֶתְלַפְתַבּו לאְרֶשָי ךִמעּב וניִהלֶא יי הֶצְ
 ןּוצְרְּב "לבת הָבָחִאְּב זכְהְלַפִתּו לֶאְרְשי ישאו ' תב ריברל
 : ףִמע לֶאְרְש תבע ריִָת ןוצְרְל יָת

 דעומה לוחו שדח שארל

 עַמָשָ הָצְרִנ הָאְרִמ עי אב הָלְניִתובָא יַהלאְו ּוניִהלֶא
 ןֶּב ַחיָשֶמ ןורְכִמ וניתובא ןורְכזו ּוננודקפו ּונְנורְכְז רֶכְזיו דקָפְִ

 תרי ףֶמַעיַּכ ןורְכזְו ףשדק ריע םבלָשּורֶי ןורכו רבע דו
 םכיִַחְל םיִטָחרְלּו דָסָחְלּו ןֶחָל הדֶבוטְל טיפל ךיִנָפְל לארי
 : הֶזה שְרִחַה שאר שרח שארנ םויָב םולָשְלּו

 חספל

 (: הֶזַה תוצָמַה גַח
 תוכוסל

 (: הָּוַה תוכְּסַה גַח
 ונעיִשּוהְו ' זרֶכְרַבְל וב ּונָדְקַפּו ' זדֶבּוטְל וב ּוניִהלֶא יי ּונְרְכְ
 ונילע טכָחְרְו ּונָּגָחְו פּוח םכיִמָחְרְו הדַעּושי רַבְרַבּו : זבייַחל וב
 ( הָּתַא םּוחרו ןונח ָךְלָמ לֶא יִּכ וניניע ָךיִלֶא יִּכ ונעישוהו

 ריזָחְמַה יי התא ףּורְּב  םיִמָחְרְב ןייִצְל ֶבושְּב וניניע הָנּזַחַתְו
 : ןויִצְל ותָנְבְש

 :ןגברד םידומ = = אּוה הָתַאָש ךָל ּונֶחְנַא םידומ
 זרתתַאש ףל ּונָחנָא םירומ = ּונזרוכהצ יהל וניהל יי
 וניתובא יַהלאְו ּוניהלֶא יי אוה = ןָמ ּונָיַח רוצ דעְ םילועלל
 רַצי ּונְרַצוי רָשָּבילָּכ יִהְידִמ א = * רוד רּודְל אּוה הָּתַא ּונְעַשי

 ולָכּואָש יִרְּכ הרֶנויִלְע זדָבְרְּב עָפָשִמ םכולָשְלּו םכיִיַחְל רּופָאְב
 יִנָביִרְצַת לֶאְו ףיָתוַצמ םביקְלו ּךַתְרוְתב קושעלו נוצר תושעל
 ּךְי תֶא חתופ בּותְּכש תצֶרקמ יִּב םִיקיִו םֶדָו רָשָּב תַנֶּתַמ ייל
 גו התא יכ  ןּוצְ יַחָב עיִבָשִמּו
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 תירחש תלפת ול

 לע ' תלת רפסְנו ףְל הַדונ
 יל ּףֶרִּב זכירּוסְמזר ּוניָיח
 לעו ךְל זרודּוקְפה ּוניִתומָשנ

 "רעו ּונָמע זבוי"דדֶכְּבש יס
 ילָכְּבְש ףיִזְרּובוטְו ףיתּואְלְפנ
 בוטה ' םְִרָהָצְו רְקְבְו ברע תע
 םֶחְרְמַחְו ' ףיֶמַחְר ולב אל יִּ
 םֶלועְמ * ףיִדָסַח ומה אל יִּכ

 רואְדְוָהְו תרוכְרֶּב זרישאָרְב
 לע שורקזהו לודגזד המשל

 ונח כ 'ּונָתְמיִקְונָיִִתְהש
 וניתויִלְג ףופאְתו ונמיקתרו
 ךיקֶח רומשל ףשדק תורָצַחְל
 בָבְלְּב ךּדְבִעְלּו ךנוצְר תושעלו
 ' ָףְל םידומ ונַאש לע ' םלֶש
 : תואָדוְהַה לא ףּורְּב

 : ךל ווק
 ןפיסומ הכונחב

 לעו ;רועּושתרה לעו זרורּובגה לעו ןָקְרפַה לעו םיִסָנַה לע

 : הזה ןַמְזִּב םַהָה םיִמָיּב ב תיִשעָש תומָחְלִמַה
 הרָדַמְעָשְכ ויִנְבּו יאָנמְשַח לוד ןהכ ןח ֶּב והָיזְרזַמ יִמיִב
 ' ףְְרֶבוה םָחיִּכשדְל לֶאְרֶשְי ףפע לע זרעָשְרִה ןְוָ זרּוכְלמ
 סל ָּתְרַמָע ' םיִּברָה ףיִמַחְרּב הָּתִאְו * נוצר יִקֶחִמ םריבעהלו
 "תֶא ָּתְמְקְנ * םֶניִדדתֶא תְנִּר * םֶביִרדרֶא זרֶבְר ' םֶהְרֶצ זרעְּב
 :םופעמפ ריב םיִּברְו ' םכיִשְלַח ריב םירוּבג תִרְרַכִמ 1 םרַמְקְנ

 יקסוע 3 רח םיקידצ ב םיעָשר םירוהס דיִּב םיִאְָמִטּו

 לֶאְרְשי ךפעלו ' ּךֶמְלועְּב שודקו לודג םש תשע ףלּו ' תות
 דן'נב ואב ןִּכ רחאְו ' הֶזַה םויהָּכ ןקרפו + הלודג הַעושִת תשע

 קילו השרקמדזרַא ּורהְטו ףַלְכיִה זר נפו הי ריבר
 0 ולא הֶּבְנָח יִמָי תנומש ּועבקו * ךָשרֶק תורְצחְּב תורנ
 ( לּודגַה ףמשל ללַהְּ

 ןיפיסומ םירופב

 לַעְו תרועושתרה לעו תרורובגה לעו ןקרפה לעו םיִסִּנַה לע

 : הזה ןמזּב םֶהָה סיִמָיְּב ּוניִתובָאְל ָתיִשְעש תּומָחְלִמַה
 ןָמָה םזריִלַע רַמָעָשְּכ זרֶריִבִזד ןָשּושּב ראו יְִּרְרְמ ימי
 רַעָנַמ םידּוזדָיהדילָּבדתֶא רָּבַאְלּו גורָהְל ריִמְשָהְל שקְּב עָשרה
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 תירחש תלפת זל

 -םיִנָש שָרְחְל רָשָע זרָשולְשַּב רָחֶא סיב םכישְנְו ףט ןקזרעו
 םיכרזה חרב זררְו : זובל םֶלְלשּו רָרֶא שָרְח אוח רָשע
 ולּומג בשרו ותרֶבָשְחַמִדרֶא תלקלק * ותְצַעְתֶא תְרפה
 0 ץַעָח לע יינָּב תֶאְו ותוא ּולָתְו * ושארּב

 : דַעְו םֶלּועְל ריִמָּת ונָכלְמ ףִמש םַמורְתִִו ךרְבְהִי לכל
 הבושת ימי תרשעב

  ָךֶהיִרְב יִנְּבלְּכ םיבוט םיִיַחְל בותְכונ
 ונתעּושי לֶאָה תָמָאָּב ךְמש-תֶא ּולְלָיו הֶלַפ ףווי םיִיִחַה לכ

 : תּודוהל הָאְנ ףְלּו מש בוטה יי הָּתַא ורב * הֶלְס ּונְתְרְ
 : לבאה תיבב אל לבא א"וא ץ"שה רמוא החנמב ףא תינעתבו תירחשב

 הָרותַב תָשָלשִמַה הָכְרְִּבונְכְרַּב וניִהּוכָא יהל וניַהְלֶא ןח
 םיִנָהְכ ויִנָּו ןרהֶא יִפמ הָרּומָאַה ךְּרְבַע שמ יִרָי לע הָבּותְּכַה
 תּוכזּב ןוצְר יה להק : ףרַמְשיְו + ךְכְרְבִי * רּומָאְּכ ךשודק םע

 : קָחְצְי תּוכזּב ןוצר יהי לק ניו ךילאיינָפיַי ראְי (םֶהְרְבַא
 : םולָש ּךָל םָשָ" יל וינַּפ אָש

 םורְמַּב ריִּדַא : לֶאְרֶשָי לַע םּולש בקי תּוכְזַּב ןוצְר יהי ןִבנ להק

 ּוניִלַע םיִשְּפִש ןוצר יהי םולש ךְמשְו םולָש הָּתַא הָרּובְנִּב ןֶבוש
 6 םּולָש תֶרְמְשְמְל הָכְרְבּו םייח לֶאְרְשָי תיִּב ּמַעלָּכ לעו

 םולש םיש םירמוא החנמב הרות רפס םיאיצומשכ וא ףסומב וא תירחשב

 ילָּב לעו וגיל זכיִמָחְְו רֶסֶחְו ןח הָבְרְבּו הָבּוט םכולָש םיש
 רוב ִכ ךְנָּפ רו ָחאְכ ּונָלְּכּוניִבָא ּונָכְרַּב ףִמע ללא
 הֶקַדְצּו רָסָח תרַבָהֶאְו םכיִיַח זררות ּוניִהְלֶא יי ּונָל תְֶתָנ ךיִנפ
 ּךָמעְתֶא רב היניעְּב בוטו םכולָשָו םכייחְו םכיִמַחְְו הדָבְרבּ
 במה יי הֶתַא ור * ּךְמולָשּב הָעָש"לֶבְבּו תַעלְכְב לארי
 : םולשב לֶארְשי ומַעְתֶא

 םירמוא הבושת ימי תרשעב *

 ךִִנָפְל בַתָּכִנְו רַכְזנ הָבּוט הָסְנְרַפּו םּולָשְו הָכְרְב םיִיַח רָפְסְּב
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 תירחש תלפת חל

 ךּורֶּב * םולָשְלּו םיִבוט םיִיַחְל לֶאְרְשָי תריִּב ּךִמִע לָכְו ונָחְנִא
 6: םולשַה הָשע יי חֶּתַא

 בר םולש םירמוא תיברעבו החנמב

 ךֶלִמ אוח הָּתַא יִּכ םֶלּועְל םיִשָּת ףמע לֶאְרְשיילע בָר םּולש
 ילָכְּב לֶאְרְשָי ףְּמעְתֶא בל ףיְַעְּב בוטו * םולָשַה"לֶכָל ןודָא
 ךרְבְמז + הָּתַא ָךּורֶּב רפסנ ת"עג : ףַמולשַּב קדעָש"לְבְבּו זרע
 | | : םּולָשַּב לֶאְרְשי ומע תֶא

 יִשְפַנ יִלְלְקְמְלְו הָמרַמ רַּבִּדַמ יִתְפְשּו ערמ יִנושְל רוצְנ יהלֶא
 ךיִתוְצמְּו ףֶתְרוהְּב יִבל חְַּפ הָיִהְּת לכל רֶפַעְּב ישפִנְו זכות
 זכָתְצע רַפָה תֶרֶהֶמ זרע ילע םיִבָשוחַדלְכו יִשְפַנ ףודרת
 ' ךעִמְי ןעמל זרשע ' ףמש ןַעָמְל הָשַע * םכְּתְבשִחַמ "לקלקו
 ןוצלחי ןעמל ' ךַתְרוזר - זרשע * שרק ןעמל קרשע
 יִפדיִרְמא ןוצְרְ ו היה תלנק : יננעו נימי העישוה ' הייר
 .תצוה וימורְמְּב זבולָש הרשע | ילָאְנְ ירּוצ יי נפל יִּבל ןויִנָהְ
 ןוצר יהי : ןָמתא ּורָמָאְ :לארשי"לּכ"לעו ונילע םכולָש קרש
 שָּרְקמַה זריּב זנב ּוניזתובא יקלאוו וניהלה היפ

 ִמיִכהֶאריִב ךדְכענ םֶשו יונק ןתְו ונימיב הרהמב
 ֶלָשּוְיו הָדּוהְי תַחְנמ ייל הָבְרעְו : זרוינומרק םיִנָשַכו םםלוע
 : תוינמדק םיִנָשְכּו םֶלוע יִמיִּ

 ןוצרל ויהי םרוק החנמל הז רמאי תינעת תלבקב

 ' רָחָמְל הָבְדִנ תיִנעְתַּב ףיִנָפְל יִנַא ירה 5 לָּכ ןובר
 הדבְהְראְּב ינלֶבְקתש י יִתובָא יהְלאְו יַהלֶא ףיגְפלמ ןוצר יִהָ

 םיִברה ַחְְב ִתְריְִעהָנַעַתו יהל נפל ָתְו וצר
 ;ובו/ןוצרל ויהי 1 הָפְ-לָּכ הֶלְפִּת עמוש הָּתֶא יִּכ

 הז רמאי ןוצרל ויהי םרוק + החנמב תינעתה םסויב

 שָּרְקְמזר תריִּבֶש ןַמממ ' ךיִנָפל עּורָיְו וג םיִמָלועָהלָּכ ןובר
 ובְלָח אָלֶא ּונִָּמ ןיבירקמ ןיִאְו 'ןֶרְק בירק אטוח םֶדָא םָיק
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 תירחש תלפת טל

 תינעְּב ית ושכנת * רפכמ םיברק מחר דתו ' ומר
 מו יִבָלַח טועמ אהיש נפל ןוצר יהי יו יִכְלַח טענו
 ינו חומה יגיע פל ויתברקה ולאְכ םויַה טעַמְתִנש

 : רטוגו ןוצלל הי

 : ח"ר רדסב והאצמת ללה םירמוא מה"חו הכונח שדח שארב

 תבשבו החנמל ש"עב לבא * חחנמו תירחש ונכלמ וניבא םירמוא הבושת ימי תרשעב

 : ןויצב םימשרנה מ"א םירמוא ןיא זנכשאב : םירמוא ןיא

 : נפל ּונאָטָח ּונכְלמ ּונִבָא
 : הָּתַא אָלָא למ ונָל ןיא ּונָּבְלַמ וְבָא
 מש ןעְמְל ונָמִע הש ּונְְלִמ ּונְבָא
 : הָבּוט הָנָש ּוניִלָע שח ּונָּכְלַמ ּוניִבָא
 : תושָכ תּורְזְגדלֶּכ וניִלְעִמ לַטַּב ּונְָּלִמ ּוניִבָא
 : ּוניִאְנוש תובשָחַמ לָסַּב ּונָּבְלַמ ּוניִבָא
 ; ּוניִביוא תַצְע רֶפָה ּונָּכְלַמ ּוניִבָא
 :ּוניִלְעַמ ןיִטשַמּו רֶצְדלָּכ הָלַּכ ּונָּכְלַמ ּוניִבָא
 * ּוניגירטקמו וניניטשמ תויפ םּותָס ּונָכְלַמ ּוניִבָא

 דַמְּו ןּועָ תיִחְשַמּ יִבָּו ברו ברָחְו רֶבָּב חַלְכ ּונְכְלמ ּונבָא
  ָךֶתיִרְב יִנְִּמ הפ

 : ךהְלַחְנמ הָפַנַמ ענִמ ּונְּבְלמ ונבָא
 : ךִמע יִלוחְל הָמְלָש הֶאּופְר חַלָש ּונָכְלַמ ּוניִבָא
 : נפל הָמְלש הָבּושְתּב ּונְריִזָחְה וכל ּוְבָא
 : ּוניִתּונְוע"לָכְל לָחְמּו חֶלְס ּונָּכְלַמ ּוניִבָא

 : ךיִעִע דָגְנמ וניתאטחו ּוניִעָשּפ רַבַעְהְו הָחְמ ונָכְלַמ ּונִבָא
 : ּונגיד רזְג ער ערק ּונְּבְלַמ ּונְבָא

 : וניתוח יִרְטשלָּכ םיִּברֶה ּךיִמחְרּב קוחִמ ּונְָלַמ ּוניְבא
 : ּונָחְנַא רֶפָע יִּכ רכז ּונָּבְלַמ ּוניִבָא

 : ּךינָפְל בוט ורב ּונְרָכ ּונְכְלַמ ּונְבָא
 : םיִבּוט םיִיַח רָפְסָּב ּונָבְהְכ ּונָּבְלַמ ּוניִבָא
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 תירחש תלפת

 : תייָכָז רפְסַּב ּונָבְתָכ ּונָּבְלַמ ּוניִבָא
 : הֶלָּכְלַכְו הָסָנְרַּפ רָפְסַּב ּונָבְתּב ונבלמ ּוניִבָא

 : העְושינ הלא פס ּונבְכ וכל וניִבָ
 : הָחיִלְסּו הֶליִחְמ רָפְסְכ ּונָבְחְּכ ּונְכְלַמ ניבא
 : בורְקָּב הָעּושי ּונָל חַמְצַה ּונָּכְלִמ ּוניִבָא

 : מע לארי ןֶרְ,םרֶח ְּכְלִמ ּוְבָא
 : ָחישְמ ןָרְק.םֶרָה 0 ּונָכְלַמ ּוניבָא
 < ףיִתוכרַּבִמ וניִדָי אָלַמ ּונָּבְלַמ ּונִבָא

 *: עָבְש ּונְמְסַא אלמ ּונְְלִמ ּוניִבָא
 :ּוניִלָע םֶחרְו סּוח ּונלוק עַמש ּונּבְלִמ ּוניִבָא

 :ּונְְלְפְּתתֶא ןוצְרְבו םיִמְחְרְּב לק ּונָכְלִמ ּונְבָא
 * ונתְלפְתְל םִיִמָש ירעש חַתְפ ּונְְּלַמ ּוניִבָא
 : ךינָפלמ םקיר ּונְביִשַתְלֶא אָנ ּונּכְלִמ ּוניִבָא
 צה תו ויס תרעש זראזַה זרעָשַה תחת ונָלַמ וניב א

 % ּיְנּפְלמ
 * ּונָפַטְו וניִלְלוע לַעְו ּוניִלָע לומַח ּונּכְלַמ ּוניִבָא

 : ףָשְרְק םש לע םיִגּורַה ןעמל הָשָע ּונְָלַמ ובא
 : ףֶרּוחְי לע םיחובט ןעָמְל השע וָּבְלמ ּוְבָא
 : ךמש שורק לע סיִמַבּו שאָב יִאְּב ןעְמְל הָשַע ּונָּבְלמ ּונְבֶא
 : ףּופָשה רבע םּד תַמְקְנ ּוניִניְעְל םוקְנ ּונְּבְלַמ ּוניִבָא

 : וננְעְמְלדאלדפַא ךְנְעַמְל השע ּונְבְלַמ ּוניִבֶא
 :ּונעיִשּוְהְו ףנעְמְל השע ּונְּבְלַמ ּוניִבָא
 : םיִּבִרָה ףיִמִחְר ןעַמְל הָשָע ּנָכְלִמ ּוניִבָא
 אַרְקִנָש אָרּונַהְו רובגה לּודָנה ףֶמש ןעְמְל הֶשע ּונּבְלִמ ּונְבָא

 : ּוניִלְע
 הֶקַרְצ ונָמִע השע םיִשעמ ּונָּב ןיא יכ ונעו ונִַח ּונְּכְלמ ּוניְבָא

 ּונָעישוֶהו ָפָח

2 
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 תירחש תלפת אמ

 ראובמכ * ןונתת םהב םירמוא ןיאש םימיהמ ץוח + וז הנחת םירמוא ישימחבו ינשכ

 : א"לק "יס "אב

 -אלו ּוּפַא בישָהְל הָּבִרַהְו תיִחשי-אלו ןוע רָּפַכָי םכּוחַר אּוהְו

 ךתמאו סח ונע ףימַחְראָלְכתְאָל וי הָתַא : וָסָחילּכ ריע
 תרודוהְל םִיוגַהְְזִמ ּונָצְבַקְו ּוניִהְלֶא + ו ּונעישּוה : ּונּורְצִי דיִמָת

 ינרַא ָירֶמָשִת תונועיפא : ףַתַלַהְְּב חּכַתְשַהְל ףשרק סל
 כ אל: אָרְוִת עָמְל הָחיִלְסַה ףּמע"ִּכ : דמי ימ
 קדשע יי ּונב ונע ּונינועדםא : ּוניִלְע לומְנִּת וניתונועב אל ּונל
 יי ונעו + הָמַה םֶלועמ יִּכ ךיִרָסְַ ! ףיִמַחְר רכז : ּףִמש ן ועמל
 ונע למה הָעיִשּוה :  בקע יחלֶא ו םש ּונְבְגשִי הָרצ בו
 זכישעמ ּונָּב ןח יִּ ונעו ּוננַח ּונָכְלַמ וניבא+ : ּונָתּיִרְקדזכויִב
 לוק עַמָש ּונִהְלֶא ּונְגורַא : ךמש ןעמל ּונָמַע זרָשע ;רקרצ
 : ךמש ןעמל ּונעישוהו ּוניתובַא זרירָּבדתֶא ּונְלרֶכְו ּוניְגּונַחֶּת
 זביִרְצִמ ץֶרָאְמ ךֶמַעתֶא תראצוה רֶשָא והלא ינדַא ו קרתַעְ
 יִנדֶא : ּונַעָשְר ּונאָטָח זרֶזַה םבויִּכ בש ףל שַעָּתו זדקזח רָיְב

 -רַה זכלָּור ךריעמ מחו ףפא נכי ףיזוקרַצילְָ
 קרָפרֶחְל ףֶמַעְו זבֶלְשּוי וניתּובָא תונועְבּו וניִאָטַחְב יִּכ ךשרק
 -לֶא רבע תַלְפְתלֶא ּוניִהְלֶא עמש ו הָּתַעְו : ּוניִתביִבְסְלָבל
 נא ןעמל םָמָשַה ּףשדְקמלע יִָּפ ראָהְו ינוח

 ריִעָהְו וניִתְטמש הֶארְּו ךיִנָע חקפ עַמְשו נא ו י יִהלֶא הטַה
 םיליפמ ּונחנָא ּוניתרקרצדלע אל ו יִּכ הריִלָע ךמש אָרְקנ רשא

  ִנֶא הָעָמש י יִנדֶא : םיִּברָה ףימָחְר לע יִּכ נפל ונוחה
 ףמש"יכ יהלֶא ףנעַמְל רַחַאָּתִלַא הָשַעְו הָבישקַה יִנדֶא הָחְלְס
 תרוא ּונָאְרזד ןֶמָחְרִה בא ובא : ךפע לעו ףריעילע אָרְקנ
 -לָּכ ועו וריִּכָי ץראָה תּופְנַּכ עְּבְראָמ ּוניִתוצּופנ ץּבקְו הָּבּוטְל
 רָמחַה ּונָחנַא הָּתַא ּוניִבָא  הֶָּתַעְו : : וניקלא יי הָּתַא יִּכ םיוגַה

 ונרוצ ףמש ןעמל ונעשו י ונלּכ ףר.זרשעמו ור זר
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 תירחש תלפת במ

 קרַפְרֶחְל ּךַתְלַחְ ןּתַתְדלַאְו ךמעְלע יי זדסוח : ּונְלאוְגו ּונָּכְלַמ
 יִּכ ּונעְדַי : םֶהיִהְלֶא הָּיַא םיִּמַעַב ּורָמִאי המ םיוג םָּבִ -לשמל
 רעב ּונְלרַמַע לורגזד ּףמש ונדעב דומעָי יִמ ןיִאְו ּונאָטְח

 ןעמל מע רשע זדקרָצ * םישעמ ּונָּב ןיארכ ּונעְרִי : זר
 ןעמל ּונעישוהו ּוניִלע יי םֶחַרַת ןּכ םיִנָבִרלַע בָא םֶחרְּכ : ףֶמש
 יִמָחְר בכ אָנהֶסּוה התל לע םֶחַר מע לע לומח : מש
 : תַעלָכֶב תואְלְּפנ השע הָקְרְצַה יי ףל יּכ ונעו ונָנָח

 מח ףֶמש ןעמל זרֶרזַמ ףמעלע אנדר אנטנה
 -לשמי"לאו ףתיעְרמ ןאצ הָעִישוהְו םחְַו סּוח וניהל :י יִּכְרֶה
 םחר : ךֶמש ןעסל ּונעישוזה זרויולתר ונעע ףֶלִּכ ףצק וב
 העּושיח % ףֶליִּכ הָרְצ תַעְב ּונְָעְו הטיבַה ףתירּב ןעמְל ּונילע
 -יִּכ חֶלַפְו בוט לֶא אָנזחַלְס אָנא תוחילֶס ָּחוְלֶא ּונַּתְלַחות ַּּ
 : הָּתַא םּוחרו ןּונַח ךְלָמִלַא

 הֶאַרְתו יִרָתְּבַה ןיִּב תיִרָּבל טה רּוכָז םּוחרו ןונח ףֶלֶמ אנא
 יּכ ונע ונח ּונְכְלַמ ּוניְבָא : לֶאְרשי ןעָמְל דיִחָי תקע נפל
 ונמע הֶשַע תַעְלֶכָּב זרואְלפִנ השע ּוניִלָע אָרְקַנ לודגה ףמש

 : העושה י ףֶל יִּכ הַרֶע תַעּ ּונעַו הטיה םּוחרו ןונח רח
 ךיִמַחְר רו 'ּויִלְלַעִמ ער נָמִע שעת"לא ונח ּונְבְלַמ ובא

 הול ונָל ןיא יּכ ּוניִלָע אְנְילְמחְו ונעישוה ףכוט בֶכוףיְְַחְ
 ונָממ קחְרת לא וניִקלָא יי נבע לא ּונְרּוצ : ףיֶרעְלּבמ רחַא
 קרַרָצְ-לָּכִמּו זרַפְגַמִמְו רֶבּדִמּו יבשמּו בֶרֶחַמ זררָצְק ּונָשְפנ יִ

 ףינפ רָאָהְ וניהל "  ּונָמִלְבַתְ לא וניוק ךל יּכ ונְליִצַה ןוגו
 הֶאְר : ךַמֶש ן ןעמל ונעיִשְּו וניִתובָא תיִרְּבתֶא ּונְְרֶכְ : נב

 תרַלְפִת עמוש זרזתא יִּכ נו ונְְלּפִת לוק עמָּ וניו
 ; הָפיִלָּ

 : 2% א יּכ 8 . ונלַע ₪ בחר גס םּוחְר לא
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 תירחש תלפת גמ

 יי אוה הָּתַא יִּכ ' 1% לַע בוט ריִסָח ָכַּב סח ה פנקו

 ניצה ניבא דימונה ונכלמ ע עמש מש ן , עמל נעשה
 ּונָּבְלַמ ּוניִבָא : ּונליִצַה ןוגו זרַרְצלְכִמּו ונְתְלַפִּת ּונָכְלִַמ עָמש
 דלַאְו ובא ונבזעתדלא : ּונחְנִּתלֶא אָרְקנ ּוניִלע ףמשו הרָרָא
 םּוחרו ןּנח ָךֶלֶמ לא יּכ ּונְרצְי ּונחְּכְשתדלַאְו ּונָארוכ ּונָשְטַת
 : הָּתֶא

 זכיפַא ףְרֶא לא ףוְמָּכ ןיִא ּוניהְלֶא  םכוחרו ןונח ףומָּכ ןיִא
 : :ּונָליִצַה זגרמו שערמ םיִּברָה ּףיִמַחַרְּ ונעשה תָמָאְו רָסָח ברו
 -לֶאו ונישקה -לֶא ןפתְלא בעל קָחְצְיְל םַהָרְבַאל ךיְרְבְל רכז
 קרערהר"לע םֶחָּנדְו ּףפא ןורָחמ בוש : ּונְתִראָטַחְדלֶאְו ועשר
 כר ןכ יכ : הָתֶא םוחר יִּכ תֶוְמַה תַּכַמ ונְמִמ רסָהְו < המעל

 ונליצזהו ףטע"לע :נ סו : רו רּורילְכב םגח רֶסָח זרשע
 רֶמּוש הָּתַא יִּכ הָשָק הָרֶזְגּו הֶפִנִמַה זרַּכִמ ּונָמַמ רסָהְו ךֶמעומ
 -הַמ ןנואָתַגהַמ : םיִנָּפַה תרָשְּב ּונָלְו זדקְרֶצַה יי ףָל : לארשי
 קרְרקַחנְו וניִכְרְּד ;רָשְּפְחנ : קְּרַטְֶצִניזִמּו רָּבְדָנדזַמּו רָמאנ

 הָעישוה ו יי אָנַא : םיִבָש לָּכְקְל הָטּושַפ ְּניִמָי יִּכ יא הָבּשְנו
 + ףל : ונארק זכויכ ונע יי אָנָא : אָנ זדָחיִלְצַה יי אנא ' אָנ
 ומָאָנ ִּכ ּונָנַעְתו השָחַתְילַא '* לחי יי ךל ' וניוק יי ףָל ' נכח
 : הָוָחִתְשִּת רַבָל ףל הָמוקלְכְו ךרבִלָּכ םֶהָוְקִת הָדָבֶא םיוג

 ּונָשָפַנ הָלָהְבִנ םיִאְטַחְו םיִעָשוְּפ לָּבַקְל הָבּושְתּב רָי ַחְתופַה
 ּוניִסֶח יִּכ ונעישוהדו קדָמּוק * חַצְנ ּונָחְּכְשִרְדלֶא ּונְנּובְצְע בַמ

 ונָמְע הַשע הֶקְרֶצ םישעמ ּונָ ןיא יכ ּונעְָ ּונְכְלַמ ּונבָא : ףב
 יי םוי"לֶכְּב ּוניִתּודעְו וניִתובִא תרירָּבירֶא ּונְלרֶבְז ךמש ןעמל
 הָקּוח + ונבבל תורָצְו ּוניִבואְכִמ ובר יִכ ּוְנינַעְב הַסיִּבה : דָחֶא

 מע נח יכ וניל נוח ףופשתלְַוועְבש ץֶרְָ ונע יי
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 תירחש תלפת רמ

 תרַאְמְטַכ ּונוצקשו םִיוגַב ּונָרובְּכ לד הדָשיִּבַה לֶא : ףֶתיִרְכ יִנָּב

 ךַתְרּבְגהָרְרוע : רָעירִיִב ףֶתְראְפִתו ישב וע יִתְמִידע הגה
 וטעְמיילַאְו םתְררוְגמ זרחי ושבי םזד ףיְבְּוא"לע ףרַאְנְקו
 אל םָאְו ּונָתְרַצ םויּב ףיִמַחְר ּונּומְדְקי רהַמ ' ּוניִתואָלִּת יִנַפְל
 סכוא ןוחו : ונתריראש רֶכַז תריִחְשַּת לֶאְו לעפ ףנעמל ּוננעמל
 עַמְש םירמואו הָבַהֶאְב ריִמָת םויילְכְב םימעפ מש םירָחיִמה
 : רָחֶא ו + ּוניהלא יי .לֶארְשי

 תבש ברעב * םהינפ לע ןילפונ ןיאו הנחת םהב ןירמוא ןיאש םינמזהו םימיה ולא

 טבשב ו"ט * באב 'ט * הכונה + םימי 'ב לודג םירופ * םימי''ב ןטק םירופ * ח"ר * החנמל

 : תועובשד גח ורסא רחא רע ןויס ח"רמ + רמועב ג"ל * ןסינ שרח לכ * באב ו"טו

 ןיא ולא םיסיבו * ןושח ח"ר רחא רע פ"פ ק"קבו תוכוסד ח"א רחא דע םירופכ םוימו

 * (ר"פפ ק"ק גהנמ יפל באב ו"טו טבשב ו"ט ןמ ץוח) וינפלש החנמב םג ןירמוא

 המכב ) הפוחל סנכנש םויב ןתחה תיבב אלו * לכאה תיבב אלו * כ"יעו ה"רעב אלו

 אלא םהינפ לע ןילפונ ןיא : הלימה םויב נ"כהיבב אלו (וינפלש החנמב םג תולהק

 זא ןיללפתמ רובצהש העשבו + ימד ה"בכ כ"הבל חותפה ה"כ רצחו * ת"כ שיש םוקמב

 ןימי רצ לע הטי ועורזב ןיליפת ול שישכ * א"נב הנחת רמוא ותיבב ריחי וליפא

 : בשוימו ועורז לע אקודו * ולאמש לע חטי ןיליפת ול ןיאשכו

 זכיִּבְר"יכ דב תָניהְלֶפִנ * דאָמ יל-רצ דנא דוד רָמאו
 : הָלְפֶאְְלַא םֶרָא דְָבּו ומחר

 לָּבקְו ילָע זכמר זכימָחְר אַלְמ יי ףיִנַפל יִתאָטָח ןּונחְו םכוחר
 +! יִנָנָה : ינָרְסיִת ְתָמַחְבְלַאְו ' ינָחיִכוְת פאבל יי  יִנּנְחַת
 דאָמ הֶלָהְבִנ ישנו : יִמְצִע ולָחְכִ יִּכ ' יי יִנָאָּפְ יִנָא ללאה
 : ךרסח ןעמל ינעישוה * ישפנ הֶצלַח יי הָבּוש :יִתְמרַע יי תא
 יתרַחְנָאְב יִּתְעְגי + ךְלְדהַרְוי יִמ ללואָשַּב ' רכז זרֶוָמַב ןיאצ יכ
 הָשָשע : זרֶסְמַא ישרע יזרעמרּב * יִתרָטִמ הֶלָלְ לכ הָחָשַא
 ' ןואצ יִלַעָפלְּכ יִנמִמ ורוס : יוצב זרקתִע יניע סַעְּבַמ
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 תירחש תלפה המ
 ושב + חֶקָי יִתְלְפְּת ו  יִתְְָחְּת יי עַמָש י ייִכַּב לוק יי עמָשייִ
 : עַגְר ושב ּובשי ' יִבָיאילָּכ דאָמ ּולָהְבי

 : עדנ אל ונחנאו דימ םירמוא החנמבו םימיה רעשב לבא * הז ןיפיסומ ישימחו ינשב

 קרערזרילע םכַחְנַהְו ךפא ןורָחמ בוש ֶאְרְשי ימלא יי קו"ח

 ונְבשחְנ יוגב פלקו געל ּונייָה יִּכ זדָאְרּו בימָשמ טבזה :
 ל הָכַמְלּ דאל גורהל לָבּי חַבְטְל ןאצּכ

 % : ּונָחְּבָשַתְלַא אָנ ' ּונְחְבְש אל ּךֶמְש תאז"לֶכְבּו חו'ק

 הָוקְמ משל םוא ןוח הָוְקִתְו זרָלָחות ןיא זכיִרְמּוא םביִרֶז ל
 -תֶא ּושְּבְכִ ףיִמָחְר ונָל חנה אלו ונע הָברְק ונְהַעּושָי רוהֶט
 : ונילָעִמ ףסעב

 יי : ָּתרַחְּב רֶשָא הָלְנְק סחר ףנוְרָחְמ בוש אָנָא חי
 זרָמְל םכיִרזְכַא ירי ּונְנְְרתלַאְו יִמחְרְּב וניל יי זרה ק

 -לֶאְו דָסָח ּונָמַע השָע ףנעְמְל םֶהיִהְלֶא אָנ הָיַא םיוגַה ּורְמאָ
 : רַחֶאְת

 " + ּתרָחְּב רָשָא הֶלְנְס סחר ףְנְּרַחְמ בוש אָנִא חי'ק
 -תֶא תרוחִמל ּונָביוא רב ּונָשָטְתְדלֶאְו ןוחְתְו עַמְשַת ּונלוק 'ק

 "תֶא הָּבְרֶא םיִמְשַהיִבְבוְכְּכ ּוניתובָאל ּתַעְּבָשִנרֶשַא רוכז ּונמש
 : הָּבְרַהְמ טעְמ ונְרַאְשנ הָתַעַו בע

 ' ין ּנָחְּכַשַתְלַא אָנ ' ונחבש אל ךָמש תאז"לֶכְבּו חי'ק

 : ָךְמָשידובּכ רבדילע ּונְעשי יַהלֶאּונְרְזְע
 : ךְמש ןעָמְל ּוניִתאטַחְלַע רֶפַכְו ונְליִצַהְו חיל

 : ךטעְל הָעְרהְדלַע םַחַּנַהְו ךפא ןורַחְמ כוש לֶאְרְשִי יִהְלֶא
 תונחת םירמואש םוי לכב תולהק הברהבו תינעתב לארשי רמוש םירמוא זנכשאב

 לֶאְרַשי רָבאילַאְ לארי תריִרֶאש רומש לֶאְרְשִי רָמוש חיל

 : לאְרשַיעַמָש םיִרְמואָ
 ווג רָבאידלָאְו דָחֶא םכע זרירָאְש רומש דַחֶא יוג רָמוש חיל

 : דָחֶא י וניִהלֶא יי ךֶמַש םיִָחְיִמַה דָחֶא
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 תירחש תלפת ומ

 יוג רָבאידלַאְו שודק םע תיִרָאָש רומש שודק יוג רַמוש חייק
 : שורְקְל תושְרְק שּולָשְּב םיִשָלשמַה שורק

 סיִפְתַהְו הֶצְרְתַה םיִנּונְחְהְּב סּיפְתִמּו םכיִמחְרְּב הדָצְרְתִמ חי'ק
 : רֶזוע ןיִא יִּכ ינע רול

 הקר ּונָמַע השע סישעמ יב ןיִא יִּכּנְנְ ונִָח ונכְלִמ ּוניִבא
 ּונָעיִשוהְו דָפָחְ

 םירמוא תונחת םירמואש םוי לכב

 +! ףימחְרחרכז + וניניע ףילקע יִּכ זרָשעַהַמ עדנ אל ּונְחְנִאְו
 : ְךְל ונלַחי רֶשֶאַּכ ּויִלָע יי ךרסחיהָי : הָּמַה םֶלועָמ יִּכ יְדֶסַח
 ונולד יִּכ ךיִמָחְר ּונומדקי רַהַמ םיִנושאְר תרונוע ּונְלרֶכְזִתלַא
 יִּכ : רכזת פכָחַר זְגְרַּב : זּוב ּונעבָש בָריּכ ּונָנָח יי ּונָגַח : ראמ
 -לע ּונעשי יִהְלֶא ו ּונרזע : ונחנא רֶפַעיִּכ רּוכָז ּונְרְצִי ערי אוה
 : ףמש ןעמל ּוניִתאטח לע רָפְכְו ונליִצְַ ךמש"רובְּכ רב

 : שידק יצח
 כ"יעב אלו פ"עב אלו ח"רב אל ותוא ןירמוא ןיאו רמועמ הז ןירמוא ישימחבו ינשב

 בורב םיגהנמה םיקלחנ ב"טבו * לודגו ןוטק םירופ לש םימי ינשב אלו הכונחב אלו
 :ןירמוא זנכשאבו ןירמוא ןיא ןילופ תולהק

 זנכשא גהנמכ

 יי הָפּוח :ּונְיִכּוִת פאבל תָמָאְו דָסֶחדברְו םיפא א לא
 בכ תצְנחַלֶס ןודָא ףֶל ּונאָטֶח : ער"לְכמ ונעישוהו מע לע
 : לֶא ּףיִמַחְר

 ןילופ גהנמב

 הָקּוח :ּונמִמ ּךיִנָּפרֶתְסִתִלֶא תמו דָסַחכְרְו םיִפַא ךרֶא לא
 -ַלָס * ןודָא ָּךְל ּונאָטֶח : עז -לָבִמ ונליצהו ךמע לארשי לע יי

 : לא מח בכ א
 םירמוא שרוקה ןורא ןיחתופשכ

 וס יביא וצפו יי זדֶמּוק קרשמ רֶמאַוו ןרָאָק עסְנַּב יחדיו
 : םֶלָּוריִמ יו"רבדו הרות את ןויצמ יּכ : ףיִנֶפִמ ףיִאְנַשִמ

 םירמוא ת"'ס ןיאיצומשכ

 : ותָשְרְקַּב לֶאְרְשְי ומַעְל הָרות ןַהְנְש ךּורְּב
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 תירחש תלפת זמ

 םר לוקב רמאיו לכיהה ינפל דומעי ואיצומ דימ ת"פ לבקמ ןזחשכ

 :ָדָחִי ומש הָמַמּורְנְו יא ייל ולדג
 להקה ןינועו

 -לכיִּכ דּוהַהְו חַצְגַהְו תרֶרָאְּפתִַהְו זדִרּובְגַהְו הֶלְרְנַה  ּךל
 : שארל ו =-גל תָשָנְתַּמַהְ זרַבְלַמַמַה " ל ץֶרֶאָבּו םכימשב
 יי ּומָמּור : אוה שודק ול סח ּווַחְתְשַהְ ונקלא יי ומָמּור

 םירמוא ותכילה תעבו המיבה לא 9 ונימי ךרד ןזחה הנופו

 םיִנָתיִא תריִרָּב רּוכְזיו םיִסּומַע םע פכָחְרִי אוה םכימַחרַה בא
 -ןִמ עָרָה רַצִיִּב רעו תרועְרה זרועָשהרדמ ּוניזרושָפנ לע
 וניִתולאָשִמ הנלמו זביִמְלּוְע תרטיִלְּפְל ונילע ןוחיו םכיאּושנה
 : םיִמָחְרְו הָעּושי הָבּוט הָּדַמְּ

 ןזחה רמאיו המיבה לע ת"ס חינמו

 ונְתָיִּפ וחיו בורק מכ ונילע וזרּוכלמ זדָארֶתְו זדִלָנִת
 רַמאנְו ןוצְרְלּו םימחרל דסַחְלּו ןַחְל לֶארְשי תיִּב ומע תַטיִלְפ
 ברק ןהכ זרֶרותל דובכ ּונְּו 5 2 ₪ פא
 לֶאְרְשְ ומעל הרות ןתְנש ךּורָּב 6 ןהכה ינולפ רב ינולפ יּבר) -

 הדָנְמָאנ י תודע : שפג תרַבישְמ זדָמיִמְת יי זררות :ותָשְּ
 תר  ערָצַמ בל יִחְמַשִמ זכיִרָשי יי ירוק + יִתָפ תרַמיִבַחִמ
 : םולָשּב ומע זרֶא ךרֶבָי *  ןתי ומַעְל זע יי : ביניע תרריאְמ
 : וב םיפוחה לכל אּוה ןָגֶמ * הָפּורְצ 5 תַרָמִא וכד םיִמָּת לאָה

 להקה ןיגועו

 : םּויַה םֶכְלְּכ םיִיַח סֶכיִהְלֶא יב םיִקָּבּדַה םּתַאְו
 רמוא הרותל הלועה

 : ְךֶרְבְמה תֶא ּוכְרַ
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 תירחש תלפת חמ

 םינוע להקהו

 : דַעָו םֶלועל ףְרְכְמַה יי ךּורְב
 : ו"להיב ךרבמה רזוחו

 םיִמַעְהילָּכִמ ונָבירַחָּב רֶשֶא םֶלּועַה ףלִמ ּוניִהְלֶא יי התא ךּורְ
 : הָרּותַה ןתונ ! הָּתַא ךּורַּב * ותָרותְדתֶא ּונל ןתנו

 רמואו רפסה ללו גהאירקה רחאו

 הָמָא תרות ּונָל ןַתְנ רֶשַא םֶלּועָה ףלִמ ּוניִהלֶא יי התא ףורְּב
 | ; הָרותַה ןתונ י הֶּתַא ףּורְּב ' ּונְכותַּב עַטְנ םֶלוע יּיַחְ

 היהש ימו * תורבדמ יכלוה * םיה ידרוי * תודוחל ןיכירצ העברא האורה 'פב ןניסרג

 וז הכרב רמאיו * אציו םירוסאה תיבב שובח היהש ימו + אפרתנו הלוח

 תרובוט םיִבָיחְל לָמוגַה םֶלּועַה ךֶלִמ ּוניִהְלֶא י קרזהא ףּורְּב

 : בוטדלֶכיִנלָמְנש
 םירמואו ןמא ול ןינועו

 : הָלָמ בוטדלָּכ ָףְלֶמְגי אּוה בוטדלּכ ָךְלַמְגַש יִמ

 להקה םירמואו ת"סה ןיהיבגמו שידק יצח ץ"שה רמאי הרותה תאירק םויס רחא

 ריב יי יפילע לאְרשי נב נפל השמ םשרָשֶא הָרּוהַה תא
 היכר + רָשאַמ היִבְמְתְו הָּב םיִקיִזַחִמל איה םיִיַחְִע : השמ
 הרֶלאמְשַּב הָגְיִמיִב םיִמי ךֶרֶא : םולָש ַהיתְביִתְנילכְו םַעְנייִכר
 : ריו הָרות ליי וקרצ ןעמל ץֶפַח יי : דובכְו רשע

 ןוצר יהי + רמאי םג 'וגו הלדגה יי ךל קוספ רמאי ת"פב הפמה ללוג אוהש העשב
 ךכוט תדמב ךינב םע גהנתתו ךיתודמ לע ךימחר וללוגתיש יהלאו יהלא יי ךינפלמ

 : ןידה תרושמ םיגפל םהל סנכתו

 ןזחה רמוא לכיהל ת"סה ןיסינכמש םדוק ןונחת ןירמואשכ ישימחבו ינשב

 ' ונוח תריּבדרָא ןְנוכְל * םבִמָשַבָש ּונְבֶא ינפלמ ןוצר יז
 : ןֶמָא רמאנו ּונִמְיְב הָרָהְמַּב ּונָבותּב ותַניִבשתֶא ביִשָהְלּו

 ונתָטיִלָּפ לעַו ּונילָע םתרְל * םימשבש ּוניבָא יִנפלִמ ןוצְר יִָי
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 תירחש תלפת טמ

 לֶאְרְשְי זריּב ומעלֶּב לעמו ּונילעְמ זרמו זריִחְשַמ עונִמלו
 : ןַמָא רָמאנ

 ' לֶאְרְשי יִמָכַח ּונביסיקל * םימשַבָש ּוניִבָא יִנָפְלַמ ןוצר ירי
 יִדיִמְלתרְו םהדירימלתרְו * םהדיתרונְבּו םזרינבו םזהישנו םזה
 : ןַמֶא רמאנְו * םֶהיִתוְבְשוִמ תומוקמ- -לָבְב * םֶהיִריִמְלַת

 תורושב רָשּבְהְִו עַמְשַנָש * ישב ויש ינפלמ ןוצר יה
 ץֶראָה תופְנַכ עּברֶאמ ּונַחְדִנ ץֶבְקיו * ערּומָחְנְו ערועושי תובוט
 : ןַמָא רמאנו

 יב םיִרְמועְה  הָיְבַשְבּו הָרְצְּב םיִנּותְנַה לַאְרָשְתיִּבדלכ ּונָחַא
 ' הָחְוְרְל הָרֶצִמ םָאיִצוְיו םֶהיִלָע םַחְרָי םוקָמַה * הָשְבִיִּבןיִבּו סיב
 מזו אָלְנַעְב אָּתְשַה * הדֶלֶאְגְל רּוּבַעַשִמּו * דֶרואְל זדֶלּפֶאְמ
 : ןֶמָא רמאנְו בירק

 ץיישה רמוא לכיהה לא ת"סה ןיריזחמשכ

 ּודַבְל ומש בָגָשְנ יִּכ + םָשתֶא ּולְלַהְ
 םינוע לכה

 וְריִסָחילָכְל הֶלְהָּת ומעְל ןרק פרו : םימשו ץִרֶא לע ורוה
 הָיוללה וברק םע לאְרְשָי ינָבְל

 אּוה-יּכ + הב יִבָשיו לָבַת ' ּהֶאולְמּו ץֶרֶאָה ייל רומזמ דִוְרְל דכ
 כי יי רה לע ימ : ָהְננוכי זרורָהְנה לעו ' ּהָרֶסי םימי-לע
 אושל אָשְנ אל רֶשא בָבל רבו םיַפ יקָנ : ושדק םוקמְּב םּוקָי
 תדְקַדְצּו ' ! תרָאמ זרֶכְרְב אשי : : זדמרמל עַבשְנ אלו ' ישפנ

 ואָש : הֶלְח בקע יג ישקבמ ' וישר רוד הז : ושי יהלָאמ
 : רּוכְּכַה ךְלָמ אובו * םלוע יִחְתְפ ּואָשנַהְו םֶכישאַר י םיִרָעש
 ואש : ;ָמְחְלִמ רוב יי * רובנו זּוזע  רובכהר ךלמ דו ימ
 ימ : רובָּכה ךַלָמ אביו * םֶלוע יחזרַפ ואשּו םֶכישאַר ו םירעש
 = 8 :הֶלֶח דובָּכַה ָךְלֶמ אּוה * תואָבְצ יי רובְּכַה ָףַלַמ הז אּוה

 םירמוא לכיהה ךות ת"'סה ןיריזחמשכ

  זדֶמּוק + לאְרְשי יִּפְלַא תרובְבְר  הדָבּוש רַמאי החְנְבו
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 תירחש תלפה :

 ךיִּיפַחְג קרָצְרשְבְל ףיִנְַּכ + ףזע ןורָאג קדר ' ּףְרָחיִנמְל
 בוט חקל יִּכ : ףחישמ ינפ בשָתְדלא ' דע דוד רּבָעְב : ּוננרי
 ' דַּב םיִקיִזָחמל איה םייח ץע + ּובְזְעַתְלַא יִתְרּות םֶכְל יִּתַתְ
 : םּולָש הריִתביתנדלָכְו * םעָנהיִכְרד חדיִבְרְּד : רשֶאְמ היִכָמִתְו
 : םֶרְקִּכ וניִמָי שרַח הָבּושְנו הלא יי ּונָביִשַה

 הָכְּבַש םַעָה יִרשַא : הֶלָפ ףוללהי רוע ' ףיִב יִבְשוי ירשא
 יהוא ּךֶמְמּורֶא ' דודְל הֶלָהת המק : ויִקלֶא ייש םָעָה יִרָשַא ול
 'ַךְברָבְה זםוי-לדְכְב י דע ל המש זרכרְבַאו * ףלמהד
 ותָלַדְגְלְו * דאָמ ללה יו לוד : דַעְו כלועל ּףֶמָש ;דלְלַהֶא
 רדה + ודיג 0 : - חבש רודל רוד ! 4 מא

 ונח י ונגר ל ייהתקרית .ועיבי משדר רה הָנְרְפַסַא וליל
 -לע ויִמָחְרְו * לכל יי-בוט : דֶפַחְ"לֶדְּו םכָיִפַא ךֶרֶא * ! םכּוחרו
 דובְּכ : זדְכּוכרְבי ףיִריסחְו * שעמד ףורוי + וישעמ-לַּ

 וראה ינכְל עיְוזדל : ורד ךורְרּכְנו * ורמאי יכל
 ' םיִמְלְעדַלָּכ תּוכְלַמ ּףְתּוְכְלַמ : ותּוכְלַמ רַדָה דובְכּו * ויְתרּוב
 -לָכְל ףקּוזו * םיִלָפְגַהדלְכל יי ףמוס : רֶו רודילְכְּב ךּתְלשַמִמּ
 םֶלְבָא-תֶא סָהְלַתּונ הָּתִאְו * ורָבְשי ףילא לכ יִניִע : םיִפּופְּכַה

 -לֶכְב יי קיצ : ןוצְר יִחלָכְל עשו * ףֶּתֶא חו : וע
 רָשָא לכל * ויִאְרְק"לְכְל בורק : ויָשעַמדלֶכְּב ריִסָחְו י כר
 עַמְשָי םתְעְושדראְו * זרֶשַעָ ויפצריְוצְ : תרָמָאָב והר
 : ריִמָשי םיִעָשְרַהְלָּכ תַאְו ' ויָבָהֶאלּכתֶא יו רמוש : םֶעיִשו
 : דַעְו םֶלועְל ושרק םכש רָשּבלָּכ רבי * יִפ רבי יי זרַלְְּת
 : הָיּולְלָה םֶלוע-רַעְו הֶּתַעְמ ' ָי ךְרֶבִנ י ּונְחְנֶאו

 לודגו ןטק םירופ לש םימי 'בו הכונחו ח"רב אלו ט"יו תותבשב חצנמל םירמוא ןיא

 * ב"יעב אלו ב"טב אלו טה"חב אלו (םילגר יברע לכב זנכשא תולהק בורבו) פ"עב אלו

 בור גהנמ ןכו םירמוא ןיאש שיו ןירמואש שי םיגהנמה םיקלחנ גח ורסאו ה"רעב לבא
 : תצנמל םירמוא םימיח ראשבו * זנכשא



 1 רזסתאזאס תת

 18 8עא 0[ !םֶק 5(עסמש1ב. 1,066 1גק קעוספ6פ 06 010000 ואנג 110005088

 ּםם 166 117 501מ05 5םסט+ סע ןסק. סע 1ם7 80ע08ם1 1287108 5886, 1טעמ 4

 וש 126 1806 01 1םק המסנמ(00. סע 8 8000 1תפוזט6ו1סמ ] 1876 שוטסמ ץסוג ;

 1018886 76 01 וש 18. | 15 8 ₪ 1206 01 ]16 10 1086 גס 187 010 01 15;

 מב 1ם6 פטקקסע(סע8פ 120260[ 8ע6 תהקקל. 18 878 הע 878 01 !0898מ1-

 ת6פ8, 8ם6 8]] 18 קה(בפ 8ע6 ק6800. 6280856 [םס00 טפ) () 1,085 | 10 ץס0גצמ
 וגמ(0 1106, 80 עס 8081] 20זעמ ; ?6ם60 סטע 0878 88 01 010."

 דגש הע6 1ם6ץ 18% 6וש6|| ומ +גק םסטפס ; 1ם6ץ7 וז1!] 06 ססמונםטה]ץ

 קעהופומ< 106. 8|₪6ג. 118קקק 16 6016 שםס הס (םטפ! [18קקץ 6

 קססק]6 ואגס86 606 18 6 1.085 !"--5ג 188 סצט. | 1כ171ע'8 /51הז סע

 עת גדפמ ---] וש1!] 63101 1260, גץ (300, 6 אותפ ! 8ם0 1 שנ[[ 1088 117

 [סע 6טסע 86 סע. 140617 087 1!] 1 01088 1200, הם0 1 וא1]] קעהופ6 1גץ

 תפצמס 1סע 6ט6ע 8ם0 66ע. "ב6 1,0אע 18 017088, 820 6881100 1 קעה186, 4

 ןופ 276872655 18 טתפ0816) 8010. (כם6 ₪6ם61810מ 51811 כע8186 17 ועסע]ז8 0
 התסוסמ, 86 581[ 0661816 127 תגו1ץ 8618. 1 טנ!| 50685 01 116 ]סענסטפ

 ןגסמסגע 01 בק תה]ספול, 80 01 1גע טשסתהעסטפ וסע. )ם0 תנסמ 1

 508% 01 116 גוש]ז 06 ב7 1צ0ת36ם00וג5 8018 ; 8ם6 11 ₪1080ם088 וא1[] 1 66-

 01816. | ב6 גסבס 181 07 1בצ הפטת0הת( 20002655 5281] 1067 60008

 טס, הם6 58]] 51ם₪ 01 1בק עופם?0008מ688. 726 1,082 18 ₪1801008, 4

 גו] 06 6סמנקהפ610ם ; 1סת5-פוג סת, 8ם0 01 ₪108% תגסע6ְק. 76 [,0אפ 8

 ₪000 10 811 ; 80 ]ו8 מב0ע6108 826 סט6צ 811 בופ וטסצ]ם8. | .411 1]בץ ועסצןצ8 1

 קניפופס 106, (כ 1,035 ! המ 1 כוסטפ 801ש8המ18 5281] 21688 100. 16 ך 1
 508% 01 16 81027 017 1םצ אותש0סממ, הם0 1818 01 1םֶק קסואסע. 70 0

 ןזמסוץמ [נגפ תגו8 47 8015 10 126 8סמפ 01 מסת, הת6 126 ש1סנינסטפ ת680]8ז 1
 תופ !1תשססמב. '1'גק ותפססתב 18 המ 8901]6702מ5 אןתש00עב, הם 117 00ת1-

 תוסמ 50818001ב +םצסוגפםסט+ 81[ ₪6מ618110מ8. "126 1,052 טק]וס1061ת 81] אס

 1811, 46 1י81866ת טק 81] 12086 ושםס 816 2סוש00 000שמ. "76 6768 01 81[ ו[

 וטקסמ 1206, ב6 ?םסט ₪1065% (16מב 12612 1000 1ת 006 50880. 1גסט

 גץ 8ת0, במה 58052056 126 069126 01 6ש6ץק [תממש 1םומש. "6)7 100א98 ₪

 זיופ]160וג8 1ם 811 בופ שבק, המ6 062626021 ומ 1[8 םופ שסצ(8. 116 1/0 ו

 תסאע טתפס 811 12056 וגס 6811 טקסמ תג, 10 811 וטםס 6811 טקסמ ועמ ות ?זיט1]ו.

 116 יא111 018] 16 068126 0( 11086 עס 1082 וזמ ; 6 ש1!] 8180 ]1082 1סוע

 סי, 8ם0 5876 1ם680. 7'ג6 1,0אפ כע650עש61ב 811 12086 ומס 10ע6 גננת ; לוז

 6 ט1[[ 008020 811 116 נ6א60. 17 תבסטוב 52811 0062 116 קעהנפס 0[ 6

 1 ספ : מח 164 811 165 01688 םג8 םס]7 םּגממ6 10ע 0ח6ע 820 670. * 8 סע

 וג, צץ6 וא1][ 01088 126 1,032 לסוג 1606/0112, 86 [סע 661. | 118116[ט]81.''

 'ךיג6 1011סשקומ₪ 1581 18 06 ₪210 סת ₪8 2084, ם0 11017-0878, סם 6(1ש 100מ ]3

 ךדגתטס 8, כסב 0878 01 114006 הת ₪708 טענת, םסע סת 116 1970 01 588006, (3ם0 ג

 ב0856 60738 60 60811028 16 18 01600 סת 126 306 01 /616008+ 460 '207'1מ80108,)

 סע סמ 16 110016 12878 00 1ב6 05117915'1, 16 אגם( 0[ .40), הת0 126 13706 04 1(1קקונז.

 רע ]ב 1650605 10 616 1006 01 אס + 081, הב 120 037 81007 ]16 09117818, 11076 8

 ₪ 0162606, (מסטש] 16 18 110 0טפ(סמב גם תסהז]ק 8]] (ה0ענתהמ 000 2168841088 10 0116 14 ;

 עט+6 סמ 3]] ס(םסז 0879, 0גסטש|]נ 6טקק11081102ת8 816 סתנ10060, 1115 158102 820010 6 4



 תירחש תלפת אנ

| | ,.. 

 < רו :ָךרעְ ויצמּו ו שרק רש ל : ב
 : אָלַמָי ףּתְרֶצָעְלְכו ' ּףָבְבְלְכ ףלְךהי : הָלָפְנשדי ףְתְלוע
 :ךיִתולֶאְשִמדלּכ יי אָלְמָי  לגדנ ּוניִהלֶאיטשְבּוהָהַעושיִב ו הָגנְְ
 תורּובנּב * ושרק יִמָשִמ ּוהְגעַי וחיִשְמ יי עישוה יִּכ יִתְעְרַי הֶּתַע
 וניהלא ייםשב ּונחנאו םיִסּוסב הלאו בֶכְרַב הָלֶא + ונימי עשי
 העישוה +: רוע ונמק ּונָחְנָאְו ּולַפְנְו ּועְרָּכ זרָמַה : ריִּכְַנ

 6 ּונָאְרְקְויִב ונע למה

 זראו ינאי זכאְנ * בקע עפ יִבָשלּו ללא ןויצל
 יִפְּב יִּתְמש רֶָשַא ירבו ףִיִלָע רשָא יחור יי רמָא םֶתא יִתיִרְּב
 רַעְו הָתַעְמ יי רַמָא ףערז ערֶז יפמּו ףערז יפמו ףיֶּפִמ ושּומָי אל
 : םלוע

 י רַמָאְו הֶזלֶא הֶז אָרְקְו : לֶאְרְשָי תולַהֶּת בשוי שודק הָּתַאְ
 ןילּבְקִמּו : ודובְכ ץִרָאָהלָכ אלמ תּואָבְצ יי שודק שודק ו שודק
 התניכש תיִב הֶאְלַע תצָמורִמ יִמְשְּ שידק * ןיִרָמָאו ןי ןמ ןיד
 ' אָיִמלִע ימלעְלו םלָעְל שידק ּהתרּובג רבוע אערא לע שירק

 עַמָשָאְו חו ינָאְשתו : זהרקי ויז אָעְרַאדָכ אָיְלַמ זרּואָבָצ יי
 אָחּור יִנְתְלְטְּו : ומוקָמִמ + רובָּכ ָךּורָּב * לודָג שעב לוק ירָחֶא
 ייד אָרְקָי ךירְּב  ןיִרֶמָאְו ןיִחְּבשְמר איגְס עז לק יִרְתַּב תיִעָמְשּו
 םָאְק ּהָתּוכְלַמ יי : רַעְו םבֶלַעְל למי יי : ּהָתְניִכַש תריִּב רַתֶאַמ

 ונתוכָא לַאְרְִוקָחְצ ֶהָרְבַא יא יי אָימְלָע מעל םלע
 סֶבָבְל ןָכָהְו ףִפִע כַבְל זרּובָשְחַמ רֶצָיל םבֶלּועְל זראז זררַמש
 'ופָא בישָהל הָּבִרַהְו תיִחְשי אלו ןוע רפַכִי םּוחר אּוהו : ףילא
 דָסַח ברו ' לס בוט יִנדַא דַַּא יִּכ : ורמי 9 רע אלו

 : : םֶדְ מ יִמיִמ ו תהעְבשנ |[. רפה 7
 תואָבְצ יי : הלס ונְתַעּושי לֶאָה ּונְלְיסִמַעַי םוי ו םוי ינדַא ףּורְב
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 תירחש תלפת בנ

 זכְרֶא יִרָשַא * ערואָבְצ יי : הָלֶס בעי יהלֶא ּונְל בגשמ * ּונמע
 (אּוה) ה :ונָאְרְק זכי ונע ל :רעישוה ל ַחַמּב

 זכשיו -- ל חת אּוה - ' ונותב עט ה יח 6

 זכְלָש בָבְלְּב ורְבַעְלּו ונוצר זרושעלו וראו ותָבַהְש ּונְּבלְב
 י! ףינפלמ ןוצְר ידי : תרָלָהְּבל רדלנ אלו קירֶל עגינ אל ןעְמְל
 הָיִחְְו הָּכְנו הזה םֶלועְּב ףיקח רומָשִנש ּוניתובא יהלאְו ּוניִהלֶא
 םֶלּועה יִיַחְלּו ַחיִשַמַה תומי ינשל הָבְרְבּו זדֶבּוט שרינו הארנו
 ורב : ךֶרוא םֶלּועל יחל יי םדי אלו דובב רמי ןעמְל + אָּבַה
 יכ דע ידע יב ּוחְטּב + וחַטְבִ זרי יְִּב חט רש רֶבְגַה
 תבע אל יִּכ ךמש יער ב ּוחְטְכַו : םיִמלֶדוע רוצ יי הדב
 : ריִּדְאו הָרּות לירי וקרצ ןעמְל ץֶפָח יי : יי ישר

 לכב לבא ףסומ וב םירמוא ןיאש םוי לכב ןויצל אבו רחא םלש שידק רמוא ץ"שה
 : ללה וא הלפתה רחא םלש שידק םירמוא ולא םימי

 ךיִמָחְר רכז :רמאל תרבד רשֶאכ יִנרֶא כ אָגְ"לְַי הָּתַעְו
 : הָעַה לוע יִּכ ּיְִסחו

 זהערוערכ אָרְבִיִר אָמְלָעְב אָבִר זדַמְש שדקזיו לדת
 לֶאְרְשַ זריּבלֶכד יִיַחְבּו ןוכיִמויבו ןוכייְּב קרתרוכלמ למ
 : ַמָא ּורָמַאְו בירק ןַמזבּו אָלְנְעְ

 : אָיַמְלַע יִמְלעלּו םֶלָעְל ךְרֶבִמ אָּבִר ּהָמְש אַהי ןֶמֶא ל
 הֶלעַתִַו רָּדַהְתִיְו אשנְהִיו םמורתיו ראּפְתִו חבש ָךַרָבַתָי 'ח

 אתרְכרְבָּכ ןמ אלל * אוה ךיִרְּב אשרוקף קרַמש לֶלהדתרִיְו
 * מא ּורָמָאְו אָמְלַעְב ןֶריִמָאד אָתְמַחְגְו אָתְחְּבְשִּת אָתְריִשְו

 , : ונתלפתרתַא ןוצְרְבּו םיִמָחְרְּב לָּבַק להק

 יִר ןוהובָא םְֶק אְרְילְכִד ןוהְתעְב .ןוחתול -- ה
 :ןֶמָא ּורמַאְו אָימְשב

 : לבקתת םירמוא ןיא םותי שידקב * : שידק יצח ןאכ רע *
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 תירחש תלפת גנ
 : םֶלּוע-דעו הָּתַעַמ ךְרבְמ י! םש יהי להק

 לֶאְרָשי-לכילעו ּוניִלִע םבייחו איִמשְדִמ אבר של אהדָי 'ח

 : ןִמֶא ּורָמִאְו

 : ץִרָאָו םִיִמש השע יש םעמ יִרֶזָע לחק
 -לָּכ לע ּוניִלע כולש הָשַעַי תצוה ויָמורְמְּב םכולש הָשע 'ח

 : מא ּורָמַאְו לַאְרשי
 : ונילע םרוק ןילמ נכ"הבב הלימ שישכ

 אלַש תיִשאְרַּב רַצויל י- זרֶתְל לּכַה ןורָאל ַחָּבשְל ּונילע
 םש אלָש הַמָדֶאה תוחְּפָשַמְּכ ּונָמְש אלְו תוצְרֶאַה ייונּכ ּונשע
 םיִוחְתְשִמּו םיערוְּ ונָחנאו * םֶנומַהלֶכּ ונלרוגו םֶהּכ ונקלַח
 תצוהש ' אּוה ּורְּב שודקה םיִכְלַמַה בל ףלמ ינָפל םידומו
 זרניכשו = לעפס םכיִמשב 5 בשומו ןרא רֶסּויִו םִיִמָש זר

 -לא ץ תבשהו םויה תהעדיו ותו פותפמ 2 ספא ו

  ערַָת ץֶרָאְָיְ לע סיב םיהלֶאָה אוה וי יכ כבל
 : דוע א

 וע ערַרָאְפִתַּב זדִרַהְמ זרוארל ּוניִהלֶא  ּףְל זרָוקנ ןּכילע
 ןקתל * ןּותרְבָי זרורָכ םכיִליִלָאָהְו ץֶרָאָהְְִמ זכילולּג ריִבַעְהְ
 ךיִלַא תּונפַהְל ' ףֶמשב ּוארְקי רֶשָב יִנָּבדלְבְו יש תּוכְלַמְּב םלוע
 ערכה ףלִּכ * לדבַת יבש" ועו וריי * ץרָאיעשרזּב
 ' ולפיו ּועְרְכ ּוניִהלִח  ףינפל : ןושְלדְּכ עבשתה רב
 ' ףתּוכלמ *לועזתפ+ עב ּולְּבַקִיִו + ונזְרָי רקי ףמש דוכְכְלו

 איה ּךְלָש תּוכְלמה יִּכ ' רַעְו זבֶלּועל זרֶרִַמ זבֶהיִלָע ךולְמתו
 זכֶלעְל ףלמי יי ףֶתְתּב בּותְכַכ : דובָבְּב ףולְמִת דע יִמְלוְעלּ
 היי אּוהַה םויּב * ץֶרָאְה"לָּכילע ָךֶלָמְל ץ הָיִהְו רמָאְְו : דע

 : דָחֶא ומשּו דָחֶא
 םותי שידק =
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 תירחש תלפת | דנ

 ולא םיקוספ + השלש רמאל בוט חבשל ונילע רחא

 הָצִע ּוצָע : אבַת יִּכ םיעשר תֶאשמּו םאָהַּפ דחַפָמ ארית לֶא

 אּוה יִנא קדנְקז רעו + לא ונָמִע יִּכ םבּוקי אלְו רָבְר ּורְּבִּד רֶפִתְ

 : טֶלַמָאְו לּכְסֶאִנָאְו אָשָא ינָאְויתיִשע נא לבְסֶא ִנַא הָבִש רעו
 ולא תוריכז 'ד םוי לכב רמאל ןוכנ

 רוז :ףייח יִמָי לכ םירצמ ץֶרֶאְמ ףתאצ םוי תא רכזת ןעמְל
 תרֶא חַכָשִת ןֶפ ברח ףיָהלֶא יי ינפל ּתרְרְמַע רֶשֶא וםוי תא
 ּךְרדב קֶלְמַע ל הָשָעְדרָשא תֶא רוכָז : ףיְניִע ואְר רָשֶא םיִרָבְּדַה

 םיִלָשָחְנַהלְּכ ףָּב כנזיו ְרֶרַּב ךרק רש : סירַצַמִמ םֶכְחאְצְּב
 דלא יי ַחיִנָהְּב הָיָהְו :םילֶא ארי אלו עו ףיע הָּתַאְו ףיִרָחא

 :חֶבָשַת 6 זבומשה ןרַחָתִ .קלמע רָכתֶא הָחְמִ ל
 זָכְתְיִצְב ךרדכ וכירמ"ק ףיִהלח  זרָשָעְיִרָשא זרֶא רו
 : םִירְצִמִמ

 שידק וירחא םירמואו םויה ותוא לש דוחיח ריש פוי לכ רמול םיגהונ תולהק הכרהב

 : שרקמב םירמוא םיולה ויהש רומזמ םירמוא ק"ק לכבו = ות"

 שדקמב םירמוא םיולה ויה ובש תבשב ןושאר םוי םויה * םירמוא תבשב ןושארב

 :'נ ףדב ליעל והאצמת - רומזמ דורל

 שרקמב םירמוא םיולה ויה ובש תכשב ינש םוי םויה * םירמוא תבשב ינשב

 ריִעָּב דאָמ דֶלֶהֶמּו זוהי לודג : חְרֶקיִנָבְל רּומְזִמ ריש חמ
 יִתָּכְִי ןויצדרה ץֶראָהדלָּכ שושמ ףונ זדפי : ושדקירה ּוניִהְלֶא

 ריִכ : בֶגָשַמְל עדונ ָהיֶהונְמְראּב ביהלָא : בר ְלָמ תירק ןופצ
 ולְַבִּוהָמַת ןכ אר זדֶמַה : ודִח ּורָבָע ודע םיִכָלְמַה הגה
 רָבָשִּת םביִדְק חורב : הָרלויּכ ליח זכָש םהֶזָחַא הרע : ּפחְ
 תרואָבְצ הָוהְייִעְּב וניאְר ןכ ונעמש רֶשַאּב : שישְרִת זרי
 םיִהְלֶא ּוניִמד : הֶלִס בלוע-דע הרגְנוכָי םםיִהלֶא ּוניִהְלֶא ריִעְּב
 ץרא"יוצק-לע ףְתְלהּת ןּכ םיִהְלֶא ךמְשָּכי ךֶלְכיִה ברקּב ּףֶרְסח
 ןעמְל הָרּוהְי תונָּב זרָנְלְגת ןויצדרה חַמָשָי : ךָעַמָי הֶאְלַמ קרַצ
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 תירחש תלפת הנ

 זכְכְבִל עריש : זִריִלְדִנמ ּורְפַס הרּופיקהְו ןויצ ּובְס : יִטֶפְשמ
 הד יִּכ : ןורחא רורל ּורפַסִּת ןעמל זריִתונמרא ּוגְספ זדֶליִחְל
 : תומילע ונגה אוח רַעַו לוע ּוניִחלֶא םיִהְלֶא

 שדקמב םירמוא םיולה ויה ובש תבשב ישילש םוי םויה + םירמוא תבשב ישילשב

 : טפשי םיִהְלֶא בֶרְקּב לאתַדַעַב בָצִנ םיִהלֶא ףסֶאְל רומזמ ג
 -לרדוטפש : זדֶלְס ּואָשִּת זביעָשר יִנְּפּו לועְקּוטְפְשִּת יִתְמְירִע
 :ּוליִצַה םיעָשר רי ןיִבָאְו לדרוטלפ + וקיִדְצַה שרו ינע סות
 : ץֶרֶא יִרְסומְיֶּב וטו ּוכְלַהְתִי זרֶכשַחַּב ּונְבָי אלו ּועְרָי אל
 זכַדָאּכ ןָכָא : םכָכְלּכ ןויִלָע יִנֶבּו כת זביהלֶא י'תִרְרַמָא יא
 ץֶראָה זרָטּפָש םיהלא זרוק ו ּולְפִּת םיִרָשַה רָחַאְכו ןותומְת
 : םיִוגַהד לכ לחנת | הָתַאיִּכ

 שדקמב םירמוא םיולה ויה ובש תבשב עובר םןי םויהיי .םירמוא תבשבכ יעיברב

 ץראה טפש אָשּנַה : עיפוה תּומָקָנ לֶא הָוהָי תומְקְנְלֶא רצ
 םיעשר יִתָמרע הָוהי ו םיעשר יִתַמדרִע : םיִאָגלַע לּומִּג בָשָה

 הדוהי ףמע : וא ילַעְפלְּ ּורָמַאְתִי קִרָע ּורְּבְדִי ועיִבי : לע
 : ּוחַצרָי םכיִמוזריו וגרתרי רַגְו הדְנָמְלַא : ונע ךתרֶלַחְנְו וכי
 םַעָּב םיִרְעָב ּוניַב : בקע יהלא ןיבידאלו הָידדָאְרי אל ּורָמאי
 ןיע רציסא עָמְשי אלזה ןזא עטְנזה + וליבשתה יִרַמ םיִליִסְכ
 הָוהְי : תַעִּד םֶדֶא רַמְלְמַה חיו אלה םָיוג רָפיַה : טיִּב אלה

 ונְרְסיִת רשא רָבְגה ירשא : לָּבִה הָפַהִ"יִּכ םֶרָא תּוכָשחַמ ער
 עָשְרְל הָרְבי דע ער יִמיִמ ול טיקֶשַהְל : ּונָרְּפלְת ףֶתָרּוהִמּו
 קרצזרעהיכ : בעָי אל ותְלַחְנְו ופע הָוהְי שטו"אל יִּכ : רחש
 -יִמ םיִעְרְמ םע יל םּוקידימ : בֶליִרָשילָּכ ויִרָחַאְו טָּפְשמ בושי

 תָנֶבָש טעְמּכ יל זרֶתְרַע חָוהָי ילול + וא ילעפ"םע יל בצי
 בב :ינֶרעְסי הָוהְי ףרסח יל הָטֶמ יתְרְמְאְדַא + ישְפַנ המוד
 רווה אָסּכ ּףְרֶבֶסְיה + ישפנ ּועָשעשי יִמּוחְנַת יִּבְרְקְּב יפערש
 יהיו + ועישרי יקָנ םֶדְו קידצ שָפָנְלַע ודני : קחהילע לַמָע רצ
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 תירחש תלפת ונ

 םָנּוארֶא םֶהיִלְע בשיו : יִסֶחַמ רּוצְל יהלאו בָּנשַמְל יל זדוהי

 : ּוניְִלֶא הָהְי םֶיִמַָי ו ֶהיִמְצי םֶתַעְרְב
 שרקמב םירמוא םיולה ויה ובש תבשב ישימח םוי םויה + םירמוא תבשב ישימחב

 ועיִרָה ּונזוע םיהלאל ונינרה : ףַסֶאְל תיִתָנַחְדלַע חֶצִנְמל יפ
 ועקת : לָבָנְיִע םיִעָנ רונָּכ ףתדּונְתּו הָרְמְזּואֶש : בקע יהלאל
 טּפָשַמ אּוה לֶאְרָשיְל קח יִּכ : ּונֶגח םויְל זדֶסֶּכַּב רפוש שְָרְחַב
 םיִרְצִמ ץֶרֶא-לע ותאַצְּב ומָש ףַסוהיִּב ו תרּורע + בקָעָי יִהלאָל

 רודמ ויִפַּכ ומְכש לָּבַפמ יזרּריִסַה : עָמְשֶא יזרַעְרייאָל זרַפְש
 ךִנְְּבָא סער רֶתְקִּב עא ָךצְלַחֶאְו תאְרְק זררֶצְב : זדָנְרְבַעַת
 דַעַמֶשְּתִיִִא לארשי ָךֶּב הָריִעְאְו ימע עמש : הָלְס הָביִרְמ ימ"לע
 הָוהי יכנָא + רֶכִנ לאְל הֶוָחַתְשִת אלו רֶז לֶא ףְב הָיהְייאְל : יל
 -אָלְו : וזדָאְלַמַאְו ףיִפדבְחְרזר םיִרְצִמ ץֶרֶאַמ ףלעמזה ףיָקלֶא
 תרּורירָשַב ּוהָחְלשַאְו : יל זדָבָאדאל לֶאְרְשִיְו ילוקֶל יִמַע עַמֶש
 יִכְרְרְּב לֶאְרְשי ל עמש יִמַע ול : םזריִתיִצַעמְב וכל זכָּבְל

 רוצו 2 \ בלחמ 8 , םלועל םַתע יהיו ול -ושחבי הוה

  ָךְעיּבשא שד
 ךלמ יי * שדקמב םירמוא םיולה ויה ובש תבשב ישש םוי םויה * םירמוא תבשב יששב

 : א"כ ףרב והאצמת 'וגו

 ותוא םירמוא שיו + םוי לש רומזמ רחא ג"פ רומזמ םירמוא ןונחת םירמואש םוי לכב

 : לבאה תיבב ותוא א"או החנמב ב"טו םירופבו הכונהב ףא

 ילֶאְ שרַחָתְ 2 2 םכיהלֶא .- רּומְזַמ ריש

 םֶריִחְכִ [- ורמָא .4 לע וצעיתהו רוס ומירעי מעיל
 היִרְב ךילע ודי בל ּוצעְוְג כ : דוע לארשייםש רכזי"אלו יוגמ
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 תירחש תלפת זג

 ןומעְו לבג : םירְגַהְו בָאּומ םכיִלאַעָמְשו םכודָא יִלָחֶא : ּותרכִי
 עּורז ּויָה םֶמִע הדולנ רושַא"םג : רוצ יִבְשיימַע תַשְלֶּפ קלָמע
 ןושיק לַחְְ ןיבָיכ אָרְסיִסַּכ ןיִרַמִּכ םֶהְלהַשִע : הל סולל
 ל ומביִדְנ ומזַריִש : הַמְדֶא ו ןמר ּויָה ראדדןיעְב ּודָמָשנ
 ול קרשרינ ורָמִא רשא : ומָביסְנה = עמל חַבְזַכּו בָאְזְכו
 שָאָּכ : חּור ינפְל שב לגל ומתיש הלא | םיִהְלֶא תואָנ תא

 ףרעפכ וכפרר;ה ןכ +: םיִרָה טזהלתו זבְסְלכְו רע רעב
 : הָוהָי ךִמש ּושקביו ןולק זבֶחיִנְפ פצלמ : םכלָחְבְת ףְתָפּוסְּ
 מש זרֶתְמיּכ ּועָרְו : ודבאיו ּורפחְו רע-ידע ּו"דַהְבִ ושב
 : ץֶרֶאָהְדָּכילִע ןוילע ּךֶרְבְל הוה

 רישי רומז * שרקמב םירמוא םיולח ויח ובש שרק תבש םוי םויה י םירמוא תבשב

 : 'כ ףרב "וגו תבשה םויל

 תלפתב והאצמת + היוללה דע ישפנ יכרב םירמוא םוי לש רומזמ רחא שדח שארב

 : תבש לש החנמ

 הז רומזמ םירמוא לבאה תיבב

 וניִזַאַה םיִמַעָהְלַּכ תאז ּועָמש + רּומְזִמ חרק יִנְבְל חצנמל ממ
 : ןויִבָאְו רישע רַחָי שיִא יִנְּב םָנ םדָא יִנָּב םַ : : דלח יבש
 חַּתְפָא יִנְא לשמל הָטָא : תונּובְת יבל תּונָהְו תומְכַח רּבַָי יִּפ
 םיִחְטְּבַה : יִנָּבְסִי יבקע ןוע ער יִמיִּב אריא הָמְל : יִתְריַח רוונָכְּב
 אל שיִא הָּבְפַי הדַפ אל חֶא : ולְלַהַתי םֶרשִע ברב "לח לע
 רוע יחיו : םֶלועַל לדָחְו םָשַפִנ ןוירפ רקיו : ּורפְכ םיהלאל תי
 ליִסּכ דַחָ ּותּומָי םיִמָכָח דאי יִּכ : תרַחָשַה זדָארְי אל חַצְנל
 זכלועל ומיִתרָּב םכָּבְרִק + :בליה ;כיִרָחֶאל ובזעו ודבאי רע
 רֶקיִּב םֶדֶאְו : תומדָא יִלָע םֶתּומָשַב וארק רד רודל םֶהְְּכִשִמ
 םֶהיִרַחֶאְ ומל לס םָכרַד הו : ּומדנ זרומָהְּכּ לשמנ ןיל לַּב
 זכַב ּודְריַו םערי תרָומ ותש לואשל ןאצכ : \ זרלכ וצרָי םֶהיִּפְּ
 הָדְפָי םיִהְלֶא ךא : ול לָבְזַמ לואָש 0 םְּוצְו רק םיִרָשי
 יִכ שיִא רֶשָעי יִּכ אַרִת לא + זדְלְס יִנְחְקִי יִכ לואש דימ ישפנ
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 תירחש תלפת חנ
 וירחא ררָיאְל לכהד חקי וזרומב אל יִּכ : וזריִּב דובְּכ הדּבְרָ
 רע אבה : ל ביטיזר יִּכ ויו ךרֶבי וייִחָּב ושפנ יִּכ : ודובְּכ
 לַשַמָג ןיִבָי אלו רֶקיִּב םֶרֶא : רוא ּואְרִי אל חַצִנ דע ויָתּובִא רוד

 :.ומרנ תומהבּכ

 : רומזמה רחא םותי שידק םירמוא םוי לכב

 רומזמו * 'וגו ךילא דודל * ח"כ רומזמ ןונחת םירמואש םוי לכב רמול םיגהונ הברה

 : לוחל תיברע תלפתב ןלהל םאצמת 'וגו ןתנ וילא אובב א"נ

 םירמוא כ"חאו 'וכו םולש םיברמ םימכח ידימלת ח"ר רמא א"ר רמא םירמוא דומלה רחא

 ןנברד שידק

 הז םירמוא כ"חאו לבקתת ילב אבר אמלש אהי רע לדגי התעו שידק סירמוא

 יִיִמְלַתִלּכ *דַעְו ןוהריִמְלזִת לעו * ןנֶבִר דעו לאְרָשַי לע
 ' ןֶרָה אָרְתַאְב יד ' אָהְיִרואּכ ןיקֶסְעִ ןֶמלָּכ לעו י ןוהריִמְלַת
 נח תּבִר תצָמְלָש ןוכלו ןוהל תצָהְי * רַתֶאְו רַתָאידֶכּב ירו
 -ןַמ * אָנְקְרִפּו צחור  אָנוזמּו * ןיבירא ןייחו ןימחרו + תצרפחו

 : 'וכו אבר אמש אהי : ןָמָא ּורָמִאְו ' אעְרַאְו אָיִמשִד ןוהובא םדק
 : 'וכו וגיחלא יי יהי םירמוא ברעבו רקבב הלפתה רחא

 דלֶאְו ּונָבְזעַיִלֶא ּוניתבא"םע הָיָה רָשַאְכ ּונָמִע וניִהְלָא יי יִהָ

 ויתוצמ רמשלו וכלב תכְלל וי ויִלֶא ּונָבְבְל תוטָהל : ! ונשט
 רֶשא הלא ורב ויו + וניִתבָאתֶא הָצ רֶשא ִסְפָשַמּ תי

 העד ד ןעמל + ומויב םויִרָב א ומע טפ שמ .ודבע טפשמ
 ּךַתְקַרַצְב יִנֶחְנו ? + רוע א םיִהְלֶאַה אּוה יי יִכץַראַה יִמעְדלְּב
 יִנָגְחְו יִנֶרָּפ ךלֶא יִמְתַב ינאו : ךכרד ינפל רשיזר יִרְרּוש ןעמל

 + + ו כא םיִלַהְקִמּב רושימב הַדמְע ילנר  ינָ ינעו ריחו
 יי + ץֶרֶאְו םיִמָש השע יי סעמ ירוע : ימי ריזלע ילצ יי ירמש
 הָפיִהְשַה : םֶלוע-רעְו הָּתַעַמ םולָשְלּו םיִיַחְל יאובו יִתאָצרמְשְ

 תראְו לאְרְש"רַא ףטע"זרַא ףרֶבּו םימשחרמ ףשרק ןועממ
 תַבָז ץֶרָא ּוניִתובָאְל תעַבְשנ רשָאְכ ּונָל הָתְתְנ רָשֶא זדֶמְרֶאְה
 םוי ףלדֶבעַאְ : ללה ריִש ל ןזרֶא דובְּכַה לא : שָבְרּו בֶלָח
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 תגק עופמו םבהב0. * 2[ק ם6!כ 18 1ץסמנ 1ם6 1,085, שס ג806 ]6876מ המ

 611.7 137 +6 1,082 ₪870 תגק ₪01תש סט, 820 מגע טס נותש זמ, מס 6

 המ 6806, ג6ב06/ס0ע/ם, גם6 [סע 6ש6עעגסע6. *00%,[5 00סוחמ [ץסענ 1םֶצ םסוץ

 ןגהסוו8110ת, [ץסעב 168702, 820 1658 1גֶש ק6סק]6 157861, 8ם0 16 [8מ0 א תגס]

 1םסוג 851 ₪1ז6מ טמוס וגפ, 88 1ןסט 01051 פוש68ע נת60 סט [912615, 8 18מ0 110-

 מש ואוזם םו1% המ םסמ6ץ .'' | (כ 600 01 91סעצ ! 1 אנ!] 0062 טמ40 1206 פסמ₪

 מ קזה180, 80 [ וא11] 56זע6 1260, 087 820 וקו. 12165800 06 110 סמס 4

 סמ|ץ 6060 ; 6 אגס אפ, וש גס 18, 8מ6 ועםס 6טסע א1[] 06. 1'ם6 1,0א 0100 8
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 םָהְלֶא אוקד + אּוה ףורֶּב שדה םיִבְלְמַה יִבלַמ למ לארי
 ותּוכְלַמ דוובְּכ םש ףורב : דע יִמְלוָעְל רעל םָיקְו יח ָךְלִמ ו םייח

 שיִא ּוכְל םבימַעְזְִ"לָכ ִּכ : + יזריוק ףזרעושיל : רַעְו םלועל
 ירֶזָע : םֶלּעְֶרֶלְמו םייח םיהלַא ישב ךלא יִנָאְו ויָהלֶא םֶשב
 : דעו םלעל ףלמי יי : ץֶרֶאְו םיִמְש השע יי םִעַמ

 יִתלֶא םיהלֶא ;י : חיִהְְו רוקד הָיָה ' דָחָיִמּו ריח ףורּב : לילו

 רמאיו טעמ בשי תסנכה תיבס אצוישכ

  ךִּנָפ תֶא םיִרָשְ ושי ףִמְשל ודי םיקיוצ ףא
 רמאיו שדקה ןורא לומ הוחתשיו

 וזכלכ רפא : ףכְרד יִנָפָל רשוק יררוש ןעמל ףקרצכ יִנְחְנ
 ויִנָפ רֶאָי  ונכרביו ּוננִחַי םיהלֶא : ריש רומְזִמ תַגיִגְנִּב ַחֶצְנְמל
 ךודוי + ףָתְעּוש םיוג"לֶכְב * ףכרד ץֶרָאְב זרעְרל הֶלָ ונתא
 -יַכ םיִמָאְל ּונְנְרִִו ּוחַמְָשי : םֶלְּכ םיִמִע רורוי ' םיִהְלֶא ו םיִמע
 - ףורוי : זרֶלְפ םָחְז ץֶרָאַּב ו םיִּמָאְלּו * רשימ םיִמע טפשזר
 ונכרבי * הָלּובְ הָנָתַנ ראו םֶלְּכ םיִמע 9 , םיִהלא ו םיִמע

 הז רמאי ןתמו אשמב 0 סוי ותואב 0 ותערב םא

 אּוהְו ףְכזהי יו"לע ףלשזד : ץֶרֶאְו םיִמְש קרשע יי םעמ יזע
 חַסֶּב : םולש שיִאְל תיִרָחַאִּכ רֶשָי הֶאְרו תמש : ֶלְּכְלכ
 יתרעּושי לא זדנזד + זדנּמָא דער ץֶרָאְְְכְש בוט הש יב
 ונובר : הָעּושיִל יהיו יו ָּי תַרָמו יִע יִּכ' רָחְפֶא אלו חַטבָא
 | ּוהְנָבְבּוסי דֶסָח יב ַחְמּוּבַה רמאָל בּותּכ 4 יִרְבְרְּב םלוע לש

 גש אָשַמ ידי א" ףכ יִתְחטַב יב ידי 8 הפש

 ימצעדזרא סנרפל לכואש יִרכ זדְבְרְב יל חַלָשַת ילש םיִקְסַע
 םולָשְלּו םיִיַחְל רּוסאְב אלו רֶּתַהְב רַעַצְב אלו תַחְנְב יִתיִב יִנָבּו

 :ןמָא לכלי אוחו כח "לע ךלשה בותכש ארקמ יב םיקיו



 60 וזסתאזאש6

 ב6 6400 04 1886] | ב6 18 16 פט \ומ6 07 ]זמ שפ ! ]1017 86 165800 18 ]6 !

 116 18 56 ןגטומפ 6100, 16 [וטנמש 86 6761-60015מ5 \ומ6, 076 וגמ10 8]] 0101-

 םווץ. 3165860 ס6 126 מפממ6 0[ 126 ₪]סזץ 01 םופ אומ800ב (סע 0069 8מ6 6065

 < ה 117 58[ל8וגסמ 60 1 גסק6, (כ 1,085 !" 1 םסטש] 811 1םץ7 תפונסמפ ועה18 6טסצדק

 סמ6 זמ 116 םחומ6 01 תגפ 800 : ץ65 וע1!] 1 וטפ!א גג 16 םהמ6 01 120 1, , 6

 ןוטמש 6300, 8מ0 16 600עמ8] [אומָש. < 117 תס]ק 15 (ץסמב 126 1,080, אס

 תג806 ג08ע6מ 80 081. 1' 'מ6 1,082 5811 עסושמ 101 070ע 0 6761."

 רש ןגסמ ₪ס1מש סט6 01 116 קמה 0806, 816 60 8 11616 קש 116, הם 987 :

 < י6 גיוט160וג8 סמ] וא11] ₪ו76 +8 50 17 המס, המ0 16 טקז1]1₪ ו

 816 60 ומ 127 כע6פ6מ60."

 בסמת סח +ס0ושם108 116 48, המ0 887 :

 << 1/6806 16, 60 1,082 | ומ 1םצ ופ]16008מ688, 06081280 0[ תגק 60610108 ;

 86 1 וטבק 50291826 061010 נמס."

 'ךיגסמ ₪0, 80 1ת ₪01ת₪ 887,

 עס אט

 "יס ענזמ ()זמפ [טפנסזגא סא 1ץמסנאס) ג 252138 סא ₪0א6.---[8ץ

 (ד00 6 ₪יפ61סוגפ וגמ1ס וגפ, המ6 01688 וגפ : גבש 6 080586 18 600102860 0

 8םומ6 טקסמ טפ. ₪618ת. "728% +ג7 םהממס וגל 06 םסועמ טקסמ 68112, 60

 1םק 8]58וזסב התגסמש 8]] םהונסתפ. | .\]| םהזוסמפ 81]5] קניה186 1160, 6 (306 !

 8|| םּגסמפ 8)5]] קעפונפ6 100. 62 166 126 60016 06 ₪186 8מ0 פ1מש 10 ןסד :

 1סצ מסוג 3811 ןטס ₪6 116 םהונסתפ 1191600517, הם0 ₪סטסעמ 11ו6 60016 01 6

 08712. ₪018. ..|| םהגסמפ 528]| קעה1נפ6 160, (0) (ג00! 81| םהווסמחפ 1

 קצפונפס 1200. 1 'ב6ב 8ם8]] 116 68111 ץ6!16 ]גסע 12676880 ; 80 (100, 606מ סטע

 (300, 5081[ 01088 גפ. | 606 82811 01088 ג, הם 811 116 תגס51 018181 קיפ 1

 1ם6 681%ב 82811 168 וג.

 14 סמ6 1ם60מ08 10 סתשהש0 1מ המק 8260181 לוטפנתספפ 1181 037, ₪6 ₪]סוג16 88 1116 101סשומש

 701808 80 זהק6ע :

 66 [ץ ם6]כ 18 (ץסעב 16 1,0א5, וצגס מ806 16876ב 8ם0 08171ב. 00856 17

 עטצ66מ סתם 126 1,0א0, 8ם0 6 ]| 5050םנמ 1260. ]8818 16 ק00(61 תג

 ּףמ0 6מ010 +6 טקצנפ]+ ; 1סע +6 0מ0 01 1281 עתמהמ 18 6800. 1'עטפז מ 86

 1 ספ, המ 60 ₪006 ;- 6₪61] 1ם 126 [המ0, המ0 ומ ץ6זוזץ 1םסוג 80811 06 1

 6016 6100 18 תג 58]ש81וסמ ; 1 שג|] 17105( 8ם0 06 01 812810 ; סע 116 00

 צץ גז 18 תגק 5(ע6מפ%ב 8מ0 תגק פסמק ; 16 18 8150 0060826 נק 88]ע8(ןסמ."

 ₪סץ6צס18מ 01 16 טמוט6עפס | זמ זק ם01ק וטסעה 11 18 וסת, 88ץנתפ), * 6

 116 1עטפ00[ב גמ 1מ6 1,082 528]| 06 8טעעסטמ660 ואנוג תגסע6ק ;" 11 158 0

 עעופ0ת) * ]בסט קע686ע7086 [ת6תב 8]]." 00 1,080 0300 0[ זנוגו]ב | 80ם0 8

 ט|ספ9ומ6 8ם0 קץס5ק611(ץ סת 81| +ם6 ועסצ]ש8 0[ גץ 1808, 10+ 1 1054 נמ 6

 118% 1םזסטפב 08מ8 01 תגק סטפומ6פ8 הפח 1ם0טפ0עק,, 1םסוג ט1[[ 560 מ6 (גץ

 טוספפומפ 18% 1 תגהק 06 6|85 %0 8טקקסעז עגץפ6][ 8מ0 126 1מענ8505 01 מק

 תסטפס גמ 6880, 8ם0 מ0% 1םעסטפ] הנמוט] 101, זמ 8 ]גוש[, הםמ0 ת0% גם המ

 טמ|ג(ט] גהתמ6ז, טמזס |16 המ6 6806 ; 8ם06 תמהְק 06 10101100 גמ 6 6

 עספ6 וע]גנ6] 18 וטננוזסת, * (2888 117 סטע6סמ סמ 126 1,085, 8ם0 ]6 וע1!] 805-

 181מ %ם66.7 | .\ מס.
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 - הָשַעיו ה הרשע ה אּוהו םיִאּורְבַה היל עיחְנַּ

 : םיִשָעַמַה
 תצוה ומש ךרֶבַתַו תצרובהש זדֶמְלֶש זדְנומְאְב ןיִמָאְמ יִנָא ג

 הָיָה ּוניִהְלֶא ודַבְל אּוהְו םיִנָּפ ּושָּב ּוהוְמָּכ זרּודיחי ןיִאְו דיִחָי
 : היו הוה

 משא אּוהְו זו ןושאר
 ודל ' ומש ךרָּבְתִי תרוּבהש זדַמְלָש זרֶנּומָאָּב ןיִמָאְמ יִנָא ה
 ! ותְלּוזְל לֶלַּפַתַהְ יאר ןיִאְו ' ללפתהל יואַ ּוַבְ

 : תַמָא םיִאיִבְנ ירָבְרד לבש המ הָנּומְאְּב ןיִמִאמ יִנִא ו

 שרוטל -- בא היה ו זריִתְמְ התה ן םּולָשַה
 : ויִרָחֶא סאב ויִנָפְ

 הרֶתַע הָיּוצְמַה הָרוַהלְּבָש זדַמְלָש הדָנּומָאְּב ןימאמ יִנא ח
 : םולשה וילע ונָּבְר השמל הָנּותְנַה איִה ּוניִדָיְב

 תצָהְת אל קדְרותרַה זראזָש לדֶמְלש הדנּומָאָּב ןימאמ יִנַא ט
 : ומש 06 אָרוּבַה תֶאַמ תֶרָחַא הָרות יִהְת אלו תַפְלַחְמ

 | יש דַחָי רצויה רמָאְנ מ ;כָאינָב הש
 : םֶהיִשַעְמילָּכ לֶא ןיבטה

 לַמּוג ומש רָּבְחִי תצְרוּבַהְש זדַמְלָש הָנּמָאָּב ןיִמָאָמ ינָא א
 : ויִתּוְצַמ יִרָבּועְל שיִנְעִמּו ויִתּוָצְמ ירמושל בוט



 1 סתאזא6

 "ימ6 (011סוטנתק ב16 116 "[םגע(06מ (גמ03הזת6מ[ה] ,7010168 01 סוג[ 17811 ; טג1ס] 0ש0עק 16

 סטשמ6 ₪עו1ק 40 061100, 420 108180]76 7]81)1.

 ד. ] פ610ט6 181 8 מג 19100 1186 6100, 2168800 26 ]18 םאתמס), 18 6

 (270810ע 80 (10ט6עמסע 01 811 0108100 סות ; 80 12181 6 0]8מ6 ]81 60

 001 156, הם0 0ש06ע ושנ[] תגה]:6 81[ 1בוםש8 1181 סה ]והק6ס 6

 דז. 1 ס6]ו0ש6 טו! 8 ג (911ב, 1181 ב6 (2168107, 0105800 26 1ופ תּהזמס, 8

 סאפ 6300 ; 80 181 11016 18 םס 2 ם11ע 1186 ומ גב 8מצ תואתמסע : הם

 ב6 8106 18 סוגע 6300 ; שס עפ, וש]גס 18, 80 גס 111 6.

 זזז. 1 10]06ט6 ש1!ב 8 עב 1911, 1181 1]ג6 (2208101, 01058560 26 ]ג8 תפ6)

 8 06 6סקס1י68] ; 1181 בס 00117 1011065 סע 800106מ18 082 1680] ]נו ;

 80 1081 ]16 סה 26 60800 10 ם01ומ8 60ע20208] וש 80670.

 דש. 1 10]6ש6 ע1(1 8 עצב [9110, 1081 110 02108107, 6 10 תםו8 תפס, 8

4 10 80 128% 6+ 

 ש. ] ס6]וסש6 שנו(ג 8 םצתנ (9וג, 1081 110 02708105, 01058500 26 ])ו8 םהמ6)

 ו8 16 סמ1ק סמס 50 םסמב 15 18 קעסקסע 10 8001088 סע קעהעסעפ ; 86 5

 (ה6%6 15 0 טסומש 0081005 גזה +0 ושסתמ וש6 סטפ 10 קפץ.

 טז. [ 061006 ואנג 8 םעמב 1911ת, 1081 811 1ם6 וטסע68 01 126 קעסק]608 6

 ו

 טצ 1 611006 ואנו 8 ועימו 1919, 1281 126 קניסקמ607 01 1110808, סטע 108609,

 ( 8 תםופ פסט] ץספ| 1ם ק0806,) 18 גס ; 80 1081 6 וזה8 106 62161 01 811 6

 קיסקסז5 28+ 11760 0[ס0ע6 תומג, סע וש גס א1!] ססתב6 80107 וו.

 טצנמ 1 סס]וסטס נום 8 עמ 1910, 1281 126 טתס|ס [8ש וטגו6גב ₪6 םסש

 תהטס ות סטע ןספפ6פ8ןסמ 18 (20 886 ]8 ועונש הפ ₪וטסמ (0 סטע 10860

 10805, (טקסמ וץ\\סמג 20 כס806.)

 דא. ]1 ט0]וסטס נז 3 םניחו [ם11מ, 1081 1תזפ [היש נ[[ ם0% 06 61המ800 ; םסע

 שנ[] ב6206 06 37 01ם0ע [8וש (עסתב (6 (270840%, 2108860 06 18 תאמו6.

 צ. ] סס|ןסטס וג 8 םץתו 1811ת, 1081 106 (2760810ע), 0165800 26 ]18 םהתס)

 םסוא6% 811 116 86/ןסתפ 8ם0 (תסטש הופ 0[ 1ם6 50ם8 01 תרה, 88 15 18 880 :

 < ]116 15 םוסמסו 11 זםסוז ]085 הם טת00ע5ו8מ001 81] 1תס1ע וטסע]זפ."

 אז. ] 0ס]וסט6 שנזג 8 םעתג הגו, 1181 16 (?708107, 2108500 26 םו8 תפס

 6001 112086 וא]גס 080776 גגנ8 60 מנת 80018, 80 קנת 01 11086 נס

6+ 507088 

16 



 תירחש תה אס

 .9יןיי

 ₪ ור ו ומש 9 תצרוכה 5 ןוצר | הלעתש

 : םיִחְצְנ חַצְנְלּ

 : יִתּוַק ףחעושיל יי * ףֶתְעּושיִל יי יתיוק ' יי יתיוק ףתעושיל
 : תיִרְּבַס ףָנְקְרְפל יי * ףֶנְקְרְפְל י! תירס * יי תירְּבַס נפל

 : תורברה תרשעו ןמה תשרפו הדקע תשרפ םוי לכב רמול יואר |

 הרקע תשרפ
 רָמאיַו םֶהְרְבַאתֶא הָסִנ םיִהְלֶאָהְו הָלֶאָה םיִרְבִרִה רַחֶא יהי

 ול ּךְנָב-תֶא אנ- חק רַמאיִו ! ננה רַמאיִו םכהרבא ולא

 םַש ּוהָלְעַהְו הירמה ץראלא הל ְֶלְו קָחְצִיתֶא ֶֶבַהאְרַשַא
 רֶקּבַּב םֶהְרְבִא םָּכָשיִו י ףיָלִא רמא רָשֶא םירָהֶה דחא לע הֶלַעְל
 ונָּב קָחְצְי זרֶאְו וזתא ורע ינשדזרָא חפיו ורמחדזרָא שבָחיו
 : םיִהְלֶאָה ולרַמָאדרֶשא םּוקָּמַהדלֶא ךליו םקיו הל יִצע עקבי
 : קחְרִמ םּוקָמַה-תֶא אר ייִניעְרתא םֶהְרְבַא אָשיו ישילשה םויּב
 רַעְגהְו יִנָאְו רּומָחַהְדַע הפ סֶכְלּובש ויִרְעְנְלֶא םֶחְרְבַא רֶמאָיַ
 יִצעְרתֶא םֶהָרְבִא חקיו : םֶכיִלֶא הָבּושנְו הַוחְּתְשַנְו הכירע הָכְְ
 תֶלָבָאָּטַהדַתֶאְו שֶאָהְתֶא ודָיְּב חקיו ונָּב קַחְצַי-לע םשיו הֶלעַה
 יבא רַמאיו ויִבִא םֶהְרְבַא-לא קָחְצַ רָמאיו : ודחי סֶהיִנש וכל

 י : הלעל הָשַה הָיִאְו םיִצְעַהְו שאַה הנה רַמאיו ינכ נגה רָמאיו

 םָהיִנָש וכל נב הֶלעְל הָשַה ולהֶאְרְי יהא םֶהְרבַא רמי
 זכש ןְָ זםיְִלֶאָה ולרַמָאְירְֶשָא םכוקֶמַהְידֶא ּואְבָו : רח
 נב קמְצירתֶא דקָעַַו :םיִצעָהרתַא ףרעינ חָבזמַהַתֶא םכָהְרְבַ
 ורָידתֶא םֶהָרְבַא חַלְשיו : םיִצְעְל לעַמִמ חָּבְזִמַהְדלַע ותא םָשי
 הָוהְי ףַאְלִמ ויִלַא אָרְקִַ : ונְּביתֶא טחָשל תרֶלְבָאָמַהְרתֶא חקינ
 "לא רַמאַַו : ינגה רָמאָיו םֶהְרְבַא ו םֶקְרְבִא רֶמאַו םמשַהְדִמ
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 תירחש תלפת בס

 כ ִתְעְרִי הֶּתַע כ הָמּואְמ ול שעְתְדלַאְו רענה"לֶא ףְָי חלשת
 אשיו : יִנמ ףֶריִחְתֶא ףְנּבתֶא ּתְכשַח אלו הָּתָא םיִהְלֶא ארָי
 ויִנְרקְּב ךכְסַּב זחֶאְנ רחא לליִאדהנהְו פצרוו ויִניעְהתֶא זכָהְרְבַ
 אָרְקִיַו ז ונְּב תַחֶּת הֶלַעְל ּוהָלְעַיַו ליִאָהְִתֶא חיו םכָהְרְבִא ליו
 רב םויה רַָמֶאי רֶשַא הֶאְרִי ו הוהי אוהה םוקָמַהה םש םֶהְרְבַא

 :םִיִמָשַהְדִמ תיִנש םֶהָרָבַאלֶא הָוהְי הַאְלַמ אָרְקִיו : הֶאְרִי הוה

 רֶבְּדַהרתֶא זריִשָע רָשַא ןשי יִּכ זדֶוהְידִאְנ יתרַעְּבְשנ יִּב רָמאַָ
 הָּבְרהְו ךְכְרַבַא רֶבִ"יִכ * ּךְריִחְידתֶא ךנְּבתֶא ָתְכַשָח אלו הוה
 זבָיַה תַּפָש-לַע רֶשֶא לּוחַכְו םכימָשה יִבְכוְכּכ ףעְרזתֶא הֶּבְרַא
 ץֶרָאָה ייוג לכ ךערזב וכרבתהו : ויִבָיִא רעש זרא ףעַרז שרי
 וכו ומי ויִרעְנילֶא םֶהְרְבִא בש : ילְקַּב ּתַעְמְש רַשֶא בקע
 : עָבָש רָאְבַּב סֶקְרְבַא בָשיַו עַבָש רָאְּבדלֶא וְְּחִ

 ונדקפּו ףינפ"ד בוט ןורכְּב ּונְרְכָז וניפרובפצ יהלתצו וניהלֶא

 וניהְלֶא ? ּונְלְירֶכְו םֶדְה יִמָש יִמָשמ םיִמָחְרְו הרוש, תרד
 םָהְרְבאְל תְעּבְשנ רָשַא הָעּובְשַה תֶאְו דָסֶחַה תֶאְו תיִרְּבַה תֶא
 וָבָא םֶהְרְבַא דקעַש הרקע ףיִנֶפְל הֶאְרְתְו הָיִרְּמַה רב ּוניְבֶא
 בָבְלְּב ְנוְצְר תושעל ייִמָחְר שבְכְו חְבזִמַה ב לע ונָּב קָחְצִי תֶא
 לֶאְרשּילְּב לעַמּ ּוניִלעְמ ּףסעְּב זרֶא ךיִמְחְר ּושָבְִי ןִּכ בלש
 רָסֶחַה תְּמְּב ּונָמַע גהנְתהְו ' ףיתודמ לע ףיִמְחְר ולגיו ' פע
 ףריעמו + 6 ₪ ןח בושי "רודה - םכיִמַחְרהדְו

||. 

 ערה ּונְְצי זרֶא 0 ונפְרע זרֶא - ףמש ד דּובְּכ רב
 הארו הדֶבַהֶאָּב ףנוצְר"דָּבתֶא זרושעלו ל רָּבְעִתְרֶשזְל
 : םֶלּועְ ּוניִמי-ְּכ םלָש בָבְלִּב ףְדְבְעְלו
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 תירחש תלפת גס

 ןמה תשרפ
 זכָיִמְשַהְהְִמ םבָחְל ככל ריִטָמַמ יִנָנִה השמדלָא הָוהָי רָמאיו
 יִתְרותְּב שה ונָקִנַא ןעמל ומויָּב זכוידרַבר וטקלו םבעָה אָצְ
 הָנָשָמ הָיָהְו ּואיִבי-רַשֶא תא ּוניִכַהְו יששה םויַּב הָיָהְו : אלים
 יִנָּבְדִלָּב לא ןה רתדֶאְו קדָשמ רָמאיַו : בוי ו םכוי ּוטְקְלְירָשַא לע
 : םִיִרְצִמ ץֶרֶאַמ םכֶכְתֶא איִצוה הָוהָי יִכ םכָּתְעַדיו ברע לֶאְרְשי
 הוהידלע סֶכיִתְנְלְּתִתֶא ועָמָשְּב הָוהְי רובְּכדתֶא םֶתיִאְרּו רקְבּ
 ברע ₪ הָוהְי תַתְּב הָשִמ רָמאָיו ךגרנלע ּונוְלָת יִ הָמ ּונְחְנְ

 0 יכ "םֶכיִתְנלִ טל הָמ ונח ו 00 םַתֶארֶשא
 לֶאְרְשי יִנָּב תררעהלָּכ לא רמָא ןר רהאלא קדשמ רַמאִיַו + הָוהי

 ןרֶַא רפרכ יה : םֶיְְִלִת זרֶא עַמָש יכ זדער ינפל וברק
 הָוהָי דובָּכ הדָנֶהְו רָּבְדַמַהְהלֶא ּונָפָיַו לאְרָשייִנַּב תרָדָעְדלָּכְ-לֶא
 תַנּולתדתֶא יִּתַעַמָש : רמאל הֶשמלֶא הוהי רבו :ןנעַּב הֶאְרִנ
 רֶקְבַבּו רָשָב ּולְכאּת םִיִבְרְעַה ןיִּב רמאל םֶהלִא רָּבִּד לֶאְרְשַ יִנְּב
 לעתו ברעב יחיו : םֶכיִהְלֶא הָוהְי ינָא יִּכ םֶּתַעְדיִו םֶחְלדּועְּבְשִת
 ביִבְק לָטַה תרַבְבַש זֶתַה רֶקְּבִבּו זדַנָחַמַהְדזרֶא סַכֶתַו וֶלשַה
 סּפָקֶחְמ קד רּבְרמַה יִנָפ לע הָנַהְו לָטַה תַבְכְש לעתו + : הנחל
 ויִחאדלֶא שיא ורמאמ לארשנב וארו | ץראָה-לע רפָכַּכ קד
 םֶחָלַה אּוה םֶהְלא השמ רֶמאיַו אוהדהמ ּועְרָי אל יִּכ אּוה ןִמ

 וטקל הָוהָי הַּצ רשֶא רַבַּדַה הֶז : הֶלְכֶאְל םֶבָל הָוהי ןַתָנ רֶשא
 רָשֶאל שיא םֶביִתְשפנ רֶפְסִמ תָלְנְלגל רָמָע ולְּכֶא יִפל שיא ּונממ
 : טיִעָמַמַהְו הָּבְרַמַה וטל לארשי יִנּב ןכדושעיו : וחקת ולא

 שיא ריִפחָה אל טיִעְמַַהְו הָבְרַַה ףידעה אלן רַמְעְ ומ
 -דַע ּונָמִמ רֶתויילַא שיא םֶהלֶא השמ רַמאיַו : וטקְל ולְכָאיִפְל

 םרָיו רֶקְּבידִע ּונָמִמ םיִשָנָא ורתויו השמדלא ּועָמָשדאלו : רֶקְּב
 רֶקָּבַּב רֶקְַּּב ותא וטקליו | השמ םֶהלְע ףצקיו שַאְביַו םיִעְלות
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 תירחש :תלפת| = דס

 םָחְל וטקל יששח םויּב יהי :סָמְנְו שמשה םחְו ולכָא יִפָכ שיא
 : הָשמְל וריגיו הָרְעָה יִאיִשְנלּכ ּואְבָו רָחֶאְל רֶמְעָה יִנָש הֶנָשִמ
 קדוהיל שָרקְדתבש ןותבש הָוהָי רָּבִּד רָשֶא אּוה םֶהְלֶא רֶמאיַ
 ילָּכ תֶאְו ּולָשַּב ּולְשַבְּתְדִרָשֶא תַאְו ּופֶא ּופאת"רָשַא זרא רָחָמ

 רֶקְּבַהְידַע ותא וחייו : רקפה"רע תֶרְמָשְמְל םֶכָל וחיגה ףרעה
 רָמאַיַו : וּבדהֶתִיִהְדאל זדָמַרְו שיִאְבַה אלו זדשמ זרְוצ רָשֶאּכ
 והֶאְצְמִת אל םויַה זדהיל םויה תרָּבָשהיִּכ םויַה ּוהְלְכִַא זרשמ
 -הָיִהְי אל תָּבַש יִעיִבְשה םויִבּו ּוהָטְקְלִּת םיִמָי רֶשש + הָרָשַּב
 רַמאַיַו : ּואָצְמ אלו טקלל םעָהְְזִמ ּואָצָי יִעיִבשַה םויּב יהו : וב
 ואַר + יִתרּותו יִתוצַמ רמשל םֶּתְנַאַמ הָנָאִִרַע /רשמדלֶא הֶוהָ
 יששַה םבוויָּב םכְ ןַתנ אּוה ןָּכילע רָּבַשה םֶכָל ןַתָנ הָוהְי"יִ
 זכויּב ומְקְמַמ שיא -- ויתתחתת שיא ו ּובש םימוי םכָחְל

 לאְרְשזריב וארקמ : יעיִבָשזד םויַּב עז ּותְּבְשִיַו : יעשה
 : שָבְרְּב תרַחיִפְצכ ומעטו ןֶבְל דנ עָרְכ אּוזדו ןֶמ ומשדתרַא
 ומ רָמָעֶה אלָמ זרעדְי דע רָשָא רֶבְַּה זדֶז זדשמ רָמאַָ
 יתרֶלְכָאָה רָשַא םֶחְלַהְדתֶא ארי י ןעַמְל םֶכיִתְרִרְל זרַרֶמשַמְל
 תרשמ רֶמאַָו : םיְרצמ ץֶרֶאְ םֶכזְרֶא יִאיִעוהּב מב םֶכְתֶא
 ותא חַנַהְו ןֶמ רֶמָעְהִאְלַמ הָמָשְְתְו תַחֶא תֶנָצִנִצ חק ןרֶהֶא-לֶא
 קדָשמדלֶא הָוהָי הּוצ רָשֶאַּכ : םֶכיִתְרִדְל תָרָמָשַמְל הָוהְי ינפל
 -תֶא ּולְבִא לארשי נבו : תרמשמל תרָעִה ינפל ןל רַהֶא ּוהָחיִִו
 ולכָא ןָּמַהְתֶא תרבְשונ ץֶרָאלא םֶאּבְדרְע הדֶנָש םיִעָּבְרֶא ןָמַה
 : אּוה הָפיִאָה תיִרָשִע רָמָעָהְו : ןַעְנַּכ ץִרֶא הצְקְלֶא םָאּבדרִע

 אָרְבְנְ -לְָ שובלמ ןימזמו הָירבלָבְל הָסְנרּפ ןיבמח לאה אָנִא
 יִנסנרֶפְתּו יִנְלְבְלְכְתש יִפּושֶּב יִתָיִחַמ יל ןּתְּתִש הָיִחַמ םחל חלושו
 תַחַנָּב רובּכ לש הָבּוט הספ - יתיב ישאל יל
 אלש הָקְנְרַפ יּוזְבְּב אלו דובְכָּב רּופָאָב אלו רֶּתַהְ רַעַצַב אלו
 ייל הָב יִנְביִרָצַת אלָש ;דָסְנְרִפ הָמְלְכּו השּוב םוש הָּבדהְיהְ
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 תירחש תלפת הס
 קרֶסָנְרפ הדֶבָתְרהדְו הרָאְלָמזר ּףרַיִמ םא יִּכ םֶדָו רָשָּב תרנְּתַמ
 ףרטו הָמיִמּתַהְו הָרוהְטַהְו הָשּודְקַה ּףְתְרּותְּב קושעל לכּואש

 זכדוק ּונָּכרֶצ לָכְו יתריִב יִשְנַא זרונוזמו יתרָנזמּו ןָממּו יִקָנ

 רבב קושעל הדר יִלָביּנָּפ בל הי יְכ סל רט
 -לָּכ םַע דובְכְּב יִנָחְלֶש לַע םולשב בָשיִלְו תוָצַּמַה םָיִקְל הרות
 ךרָטצֶא אלשו זכירחא לש ןָחְלשל ֶפַצַא אלו יריב ינְ
 יִכ דָו רָשָב לוע םוש יִלָע אָהְי אלשו םֶרֶא םּושל רבְעִתְשַהְ
 ונשוכל יהי דוכָכ יִדְגְבְבּו םלָש בָבְלְּב ףדכעל ךֶהוכְלַמ לוע םא
 זרּולְפשו תולדמו תּוינע ןִמ ּונְליִצַהְו : םיִנָפ תרֶשְבֶּב אלו רֶהיִּב
 תושעל יל ןימּזַהְו טדאלְכְל רֶסַח לומגלו םיחרוא סיִנָכַהְל הָבזאְ
 :ןַמָא ןינוגה ןניאש םֶָא נב לָשְּכַא אלו הל ןיוארהל הָקרְצ

 תורבדה תרשע
 הָוהְי יכנא : רמאל זדֶלֶאָה םיִרְבְּרַהִהלָּכ תרֶא םיִהְלֶא רּבַדָיַו

 הָיהְייאל : םיִרָבַע תיִּכַמ םִִרְצַמ ץֶרֶאמ ףיתאצוה רש יָהלֶא
 תדָנומְּתִילְכְו לָסַפ ףָל הדָשָעְתיאל : יִנְפלַע םיִרְחַא םיהלֶא ףְל
 תחַּתִמ םיִמּב רשאו ו תחתמ רב רֶשאו ל םיִמָשְּב רָשא

 א ו -לַע ;יִנְּבַלְע זרבא ויש רקפ - לא
 אל : יִתרוצִמ ירָמְשלו יִבְרֶאְל זםיִפְלַאל דָסָח זרָשְעְו י יִאְנֶשל
 -רֶשַא תֶא הָוהְי הָקְנ אל יִּכ אשל ּףִיָהלֶא הָוהְיסְש-תֶא אָשַה
 זרשש : ושרְקְל תרָּבשַה םוידתרָא רוכֶז : אָוָשְל ומָש-תֶא אשי
 הָוהיִל תֶּבַש יִעיִבְשַה םויו + 0% זרישִעְו רבָעָת סיִמָ

 -תֶא הוי ָשַע םימייתשש יכ: רעב רשא הר --
 סב חנו םֶירָשַא"לֶּכראְו םָיַהדרֶא ץֶרָאְזרזִראְו םימָשַה
 -תֶא דָּבַּכ : והשדקינ תֶּבשַה םויזתא הָוהְי ךרּב ןָּכילע יִעיְבְשַה
 הָוהְיירֶשָא רֶמְדַאְ לע ףימ ןוכראי ןעמל ל 2

9% |. 
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 לוחל תיברע תלפת וס

 ךְעְר זרֶשֶא רמחַתדאְל ער תיִּב דמָחַתְיאְל : רקש רע ףַעְרִב
 : ףָעְרלרָשִא לכו ורמָחְו ורושו ותמָאְו ודב

 החנמ תלפת ררס
 העשתמ החנמ ןמז רקיעו * ונריבעי אלש דאמ רהזי החנמ תלפת ןמז עיגמשכ

 םיקלח ב"י לא ןמזה יפל םויה ןיקלחמש ונייהו * תוינמז תועשמ הלעמלו הצהמו תועש

 ₪ רדס והוו * העש ארקי ונממ קלח לכו * רצק אוהש ןיבו ךורא םויהש ןיב םיוש

 ןימייסמו ומע םירמוא להקהו םר ומ ('כ ףד) ירשא ליחתמ ץ"שה * רובצב החנמ

 ירבג 'ג ןירוקו ת"ס ןיאיצומ צ"תב) | -/ רמוא ץ"שה * תירחשב ומכ "וגו ךרבנ ונחנאו

 ע"ש ןיללפתמו (ק"ח םירמואו .ושררב ןיריטפמו ריטפמ אוה ישילשהו לחיו תשרפב

 הלפתה רזוח ץ"שהו (צ"תב ץוח) םולש םיש םוקמב בר םולש םירמואו שחלב 'ל ףרב

 רחאו * צ"תב ץוח ונכרב א"וא םירמוא ןיאש אלא תירחשב ומכ שדקנ תשודק רמואו

 ףרב) ונילע םירמואו לבקתת שידק רמוא ץ"שהו (ר"מ ףדב) הנחת םירמוא הלפתה

 ןיללפתמשכ לבא - תיברע תלפת אלב רבל החנמ ןיללפתמשכ הזו * םותי שידקו (ג"נ

 ןיללפתמש ררסכו * לכקתת שירק רחא רימ םוחר אוהו ןיליחתמ דחי בירעמו החנמ

 שירק רמאי אלש אלא ירשא םרוק (" ףרב) רבריו רמואו ריחיה ללפתמ ןכ רוכצה
 : רבל הרשעב ןירמואש רבר לכו

 ללפתהל ליחתי הלפתה ץ"שה ריזחיש םדוק החנמ תנוע רובעתש שוחל שי םא

 ןירמוג כ"חאו וירחא השודק ןינועו הלסב הלמ שחלב ומע וללפתי להקהו םר לוקב

 רבכ וללפתהש לכו תוקוניתו םר לוקב ץ"שהו קספה אלב שחלכ הלפתה רוכצה

 ץ"שה רמאי זאו דאמ דר םויה כ"אא ןכ ושעי אל צ"תב ןכא * תוכרבה לע ןמא ןינוע

 : הלפת עמושב ותוא ורמאי להקהו לארשי לאוג רחא ונידכ ונינע

 לוח לש תיברע תלפת ררס
 רחא רימו חרוטה ינפס החנמ רחא רימ תיברע רובצב ןיללפתמ תומוקמ הברהב

 הנמזב תיברע תלפת ללפתהל םיגהונ שיו * 'וכו םוחר אוהו ןיליחתמ לבקתת שידק

 : רוכצב הנמזכ הריפסה תוצמ םייקל ידכ רמועה תריפס ימיב טרפבו רשכ גהנמ אוהו

 ' "וכו םוחר אוהו כ"חאו * שידק יצח םהירחאו םיקוספהו תולעמה ריש הלחתמ םירמואו

 יי תיִבּב םיִרְמַעָה יי יִרְבַעְלְּכ יי תֶא ּוכָרַּב הָּגַה תולָעמַה ריש
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 לוחל תיברע תלפת זס

 הש ןויִצַמ : ףכְרב יי תֶא וכרְבו שרק סידו ואש : תולילב
 : ץֶרָאָו םִיִמָש

 'ג | + הֶלֶס בקע יהלָא ונָל בגשמ ּונָמַע תואר יי

 פ"ג : ָךֶּב חטּב םֶדֶא יִרָשַא תואָבְצ יי

 ק"ח "ג : ונאְרְק םיב ּוננעָי ךֶלִמַה הָעיִשוה

 אלו ופא ביִשָקְל הָּבְרִהְו זריִחָשי אלו ןוע רֶּפַכְי םכוחר אּוהְו

 : ונָאְרק םייִכ נני ךֶלֶּפַה העישוה יי  וָמִח לָּב ריִעָי
 : מַה תֶא וכ וי

 ךרבתי להקה רמוא * וכרב רמוא ןזחהש העשב

 ףֶלִמ לש ומש אנו מורו ראפר חַּבחְשיו ףרָּבתי
 ןורחַא אּוקדְו ןושאר אּוהָש אּוה ףּורְּב שודקה םיִכָלְּטַה יִבְלִמ
 וזלעו ומש זדָיְּב זרובְרעְּב בכרל ולס * םיִהלֶא ןיא ויָרְעְלַּבִמּ
 רובְּכ םש ףּורָּב : זדֶלהְתּו הָכְרְּבלָּכילִע םֶמּורְמ ומְשּו * וינָפִל

 -: םֶלוע רַעְו הָּתַעְמ ףְרְבִמ יי םש יהי : דָעְו םֶלּעְל ותּוכְלַמ
 : דַעְו םֶלּועְל ףְרְבְמַה יי ךּורּב פר לוקכ ןוחו להק

 םיִבָרַע ביִרָעְמ ּורָבַדְּב רשַא םֶלועָה ֶלֶמּוניִהלֶא יי הָּתַא ףורְב
 -תֶא ףיִלָחְמּו םיתע הָּנָשְמ זרנּובְתְבּו םכירעש חֶתּופ הדַמְכָחְּ
 אוב ונּוצרַכ עקרב ֶהיְִרְמְשְַב יִבָכְכַהדתֶא רֶדַסְמּו םיִנַמְזַ
 םּוי ריִבָעַמּו * רואהיִנּפִמ ךשחו ךשחהינּפִמ רוא ללוג הֶלִיְְו םוי
 יח לַא * ומש תואָבְָצ יי הֶלִיִל ןיִבּו םיי ןיִּב ליְִּבַמּו הָליִל איִבַּו

 ביִרַעמַה יי הָּתַא ורב ' רֶעְו םֶלועְל ּוניִלְע ףולִמָי ריִמָּת סי
 : יִבְרע

 זכיקֶח תוָצַמּו הָרות ' ְבָהֶא ךמע לאְרְשָי תיִּב םֶלוע תבָחא
 ונְמּוקְבּ ּובְכָשְּב ּוניִהלֶא יי ןּכילע ' עְתְרַפל ּונָחוא םיִטפֶשִמ
 ' דַעְו לוע ףיְהוְצמְבּו הרות יִרָבְַּב חמשנו י ָךיִקַתּכ חיש
 ףתְבַהאְו ' הָליִלְו םֶּוי זדגְָנ םהְבּו נימי ףראְו נייח זכה יּ
 + לֶאְרְשָי ומע בוא יי הָּתַא ךּורְּב ' םיִמָלועְל ּונְּמִמ ריִסֶתְלַא
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 לוחל תיברע תלפת חכ

 .:.ןיי

 יא רָשַא ןזיוליש :םירנמ וזו ן- שפני ד
 ךֶתְבָשְב ב תֶרְרּבִרְו יכל .םכתְננשְו : בלע םכויה ףוצמ
 -לַע תואל םֶפרשקו : ךֶמקְבו ּךכְכָשַכְו ךרְרב ףְִכלְּו ףַתיִכְּב
 ריב זרווזמ-דדע זבתְבִרֶכּו : נע ןיִּב זרפטטל ּויהְו ד
 : ףיִרעָשְבּו

 םֶכְתֶא זדוצמ יִכנָא רָשא יִתוְצַמדלֶא ּועָמַשְת עמש"םא הדֶיְַ
 לכ םֶכְבַבְל לכב ודבַעְלּו םֶכיִהְלַא קדָוהידתא זדָבַהַאְל םויה
 ֶפָסֶאְ שוקְלִמּ קדרוי ותרַעְּב םֶכְצְרַא-רַטִמ יזרתנו : םֶבשְפַנ

 ָתְַכָא ףאמרכל ּךְרָשְּב בָשָע יִּתַתְנְו : ּףֶרֶהַצִיו ךָשריתו ףננר
 םילא םּתְרַבַעְו םֶתְרַסְו סֶכְבַבְל הָּתְִיְְפ םֶכְל ורָמשה : ּתַעְבְשו

 -תֶא רַצְעְו םֶכָּב דָוהְיףא זררַחְו : םֶהָל םֶיִוחְּתְשהְו םיִרָחַא
 םּתְרַבַאְו הָלּובְייתֶא ןֶתְת אל הָמְרֶאָהְו רָטְמ הָיִחְיהאלְו םִיִמָשַה
 -תֶא םָּתְמַשְו : םֶכְל ןנ הָוהְי רֶשִא הָבטַה ץֶרֶאָה לַעַמ הֶרָהְמ
 -לַע תואל םֶתא םֶּתרשְהּו םֶכָשַפָנ"לַעְו םֶכְבַבְלְְלָע הָלֶא יִרבּד
 םֶכיִנְּבִִתִרֶא םתרא םזְרַַמְלְו : םֶביִניִע ןיִּב תפֶטוטל ּויָהְו םֶכדָ

 : ךֶמּוקְבו ךְּכְכשְְו ךֶרָבַב ֶּתְכְלְבּו ךתיִבְּב ְַּתְבְשְּב סב רָּבְרְל

 יִמיִו םֶכיִמִי וברי ןעמל : ףירעשבו ףוְריִּב זרוזּוזמילע םֶּתְבַתְכּו

 יִמיִּכ םָהְל תתְ כ הָוהְי עַּבָשנרָשֶא הָמרַאַה לע םֶביִנב
 : ץֶרָאָחְ לַע םִיִמשַה

 תִהְרַמִאְו לֶאְרְשָי יִנְבלֶא רָּבִד : רמאָל הֶשמדלֶא הָוהְי רָמאיו
 -לַע ונְתְנו םתררל םֶהיִדְגְב יִפְנָּכיַלְע תרָציִצ םֶהְל ושעו םֶהְלֶא

 < ותא םֶחיִארו ערציִצְל םֶכְל הָיָחו : רֶלְבִּת ליִתָפ ףְָּכַה תרָציִצ
 יִרָחֶא ּורותַתדאָלְו םֶתֶא םֶתיִשָעְו זרָוהי תוְצַמילָּכיתֶא םֶּתרַבְ
 ּורְכְזִת ןעמל : םֶהיִרַחא םינז םֶּתַאְדרֶשַא םֶכיִנַע יִרַחֶאְו םֶכְבַבל
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 לוחל .תיברע .תלפת טס
 הָוהָי יִנָא : םֶכיִהלאְל םישדק םֶתיִִהְו יִתוְצְמלֶּכ"תֶא םֶתיִשָעַ
 םָכָל זרויהל םירְצַמ ץֶרֶאְמ םֶכזְרֶא יתראצוזד רֶשֶא םֶכיִהְלֶ
 , 0 הָוהָי יִנַא םיִהְלאל

 | [- נבל 2 ונרּופַה ומע .. ונחנאו -
 -לַכְ לּומָ םלשמהו וניִרְצַמ ּונֶל עַרְפִנַה לֶאָה םיִציִרְעַהְדלָּכ ףַּכִמ
 ןיאידע רּואָלְפִנְו רק ןיאדדע זרולדנ זרָשעזה ּונָשַפנ יבוא
 ונביררמה + :ונלגר טומל ןתרָנאָלְו םיִיִחּב ונשפנ םֶשַה : רֶפְסִמ
 ונל קרשעה : 6 לע וננרק םֶרַָו ּוניִבְוא תרומָּבלַע
 הָּכַמַה : םֶחיִנְּב תַמְדאְּב םיִתָפּוְמּו תתוא הָעַרַפְּב הָמְקְנּו םיִסְנ

 זכַכּותַמ לֶאְרְשי ומעדרֶא אָצויו םבָיִרְצִמ יִרוכּבלָּכ ותרְרֶבְעְּב

 םֶהיִפְּוְרְִֶא ףוסדסי רג ןיב ויִנָּב ריִבַעִמה : לוע תרּורָחְל
 ודוהְו וחְבש ותְריִבְג ויִנָב ּואָרְו : עַּבְט תומהְתַּב םֶהיִאְנוש-תַאְ
 ונע ףל לֶאְרשי ינו השמ היל ולבק ןוצְרְב ותוכְלמּו ושל
 : םֶלְכ ּורְמָאְו הָּבַר הָחָמְשַּב הָריִש
 הָשָע תַלַהת אָרּונ שָרְַּב רד הָכְמְכ יִמ יי םֶלֶאּב הָכְמְבִמ |

 ּונָע יִלֶא זרז זרשמ יִנָּפל םָי עקוב ףיִנַב ואר ּףךזּוכְלַמ : אל
 בקָעָידרַא ו זרֶרְפִכ רַמָאְגְו : דָעָו םֶלעְל ףלְמִי ו יי ' ּורְמָאְ
 : לֶאְרְשָי לא  הָתַא ורב * ּונָמִמ קזָח דָיַמ ולָאְ

 שרפו םיִיַחְל ּוָּבְלִמ ּונְריִמָעַהְו םכולָשְל ּוניהלָא יי ּונביִּכְשה

 .ּונעיִשוהְו נפל זדֶבּוט זרָצְעְּב ּוננַקַתְו ףֶמולש ערס ּונילְע
 בער ברו רה בווא וניל רסקו ונרעְב ןגקו ףמש ןעמל
 לא יִּּונְריִּתְסִת ּיִפנְּכ לַצְבּו ּונְרַחאְמּ וניִנָפְלַמ ןָטָש רֶסָהְו וניו
 רומשּ הרַתהֶא םּוחרו ןּונח ףלמ לא יִ הדַּתֶא 6% ונְרָמוש

 יי הָּתַא ףּורָּב ' םֶלוע דַעְו הָּתַעַמ םולשלו םייַחְ ונאובו ּונָתאַצ

 : רעל לֶארשי ומע רמוש

 זכור ןבש ןויצמ +! ךורּב : מאו מתא םכלועל / ךוחכ
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 לוחל .תיברע .תלפת ע

 : וַבְל תּואָלְפנ השע לֶאְרְשי יהלֶא םיהלֶא . ףּורְּב : הָּולְלַה
 ןמָא ץֶרֶארלֶָכדזרֶא ודּובְכ אַלּמִו םכֶלועְל ורובְּכ םכש ורב
 ךרבמ יי םש יִהָי : ויִשַעְמְּב יי חַמשָי םֶלועְל יי רובְכ יהי: ןַמָאְ
 לודָנַה ומש רּובָעַּב ומַע -תֶא ! שטֶ"אל יִּב : םֶלּוע- דעו הָּתִעַמ
 -לע ולפיו םעָהד -לכ ארו : םעל ול םֶכְתֶא תושעל + ליאוה יִּכ
 ְךְלָמְל יי הָיִהְו : םיִהְלֶאָה אוה  םיִהְלֶאָה אּוח י ורמאיו םֶהיִנָּפ
 ךִּדְסַח יהי : דָחֶא ומשּו דָחֶא +! הָיָהִי אּוהַה סיב רהב לע
 ונָצְּבְקו ונָעְש יקל ונעשוזה : יל ּונְלִחַי רשפצכ ּונילע "
 ! ךֶתְלַהְתְּב ַחָּבִמשַהְל ךשרק םשל תודוהל םָיוגַהְ ןַמ וניו

 וכו יִנדֶא יגל וחש אוב תריִשָע רֶשַא + םביוגילָ
 : ָךָּדַבְל םיִהלֶא הָּתַא זרואְלְפנ השעו זרֶתַא לודנהיּכ : ףךָמְשל

 רַפַסָנ רודְו רודֶל םֶלּועָל ףל הַדּונ ףקיערמ ןאצו י מע ּונחְנַאו
 ' ּונָבְכָשּב +! ףּורּב ' הדֶלָיְלַב ! ףּורַּב * םויּב + ךּורָב : ָךַתְלַהְּת
 ודָיְּב רָשָא םיִתַמַהְו םייחה תרושְפנ ָךְריְב 'ּכ : ּונָמּוקְּב + ףּורַּ
 קרתריִדּפ יַחּור ריִקּפַא ד שיא רָשָבִ בלב חּורו יח לכ שפנ

 .,ן%פ

 יִכ * דעו 8 <. : 7 : ₪ : -- 4 ויל
 למ ּונל ןיא יִּכ דּובְכְב ףלמת דע יִמְלּועלּו איה ךְלש 0

 ועל ולמי רי ודובְכּ למה יי תא ורב ' זּתֶא אל
 שרק יצח : וישָעַמלַּכ לעְו רַעְו םלועל

 . 6% רי יפו תת יִתָפש יִנֶא

 - ןוילְע לא אָרּונה רובה ל לאָה בקע ולא" קָחְצ
 יִנָבְל לֶאוג איִבַמּו תּובָא יִרְסַח רֶכּוזו לכה זדנקו םיִבּוט םיִרְסַח
 : הָבָחְאְב ומָש ןַעָמְל םֶהיִנְ
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 לוחל תיברע .תלפת אע
 , םירמוא הבושת ימי תרשעב

 ' םבייחה רָפְפְּב ּונְבְתְכְו * םבייחב ץפָק ךֶלֶמ ' םיִַחל וְרְבְ
 | (: םיִיַח םיִהְלֶא ךְנְעַמְל

 : םֶהָרָבַא ןנֶמ ' יי הָתַא ףּורְּב * ןנֶמּו עישומו רע ַלָמ
 ' עישוהל בר זרָּפַא םיִתְמ זרֶיַחְמ יִנִא םכְלועְל רג הדָּתַא

 רָקָחְּב םיִיַח לָּכְלַכְמ 6 םשָגַה דיִרומּו ַחּוְרַה ביִשָמ ןיפיסומ ףרוחב
 ריִּתַמּו םילוח אָּפּורְו םיִלְּפוְנ ךמופ םיִּבַר םיִמָחְרְּב םיִתַמ הָיַחְמ
 יִמּו תורובָנ לעְּב ףוְמָכ ימ רֶפָע ינשיל ותְנּומָא ובֶיקְמּו םירוסָא

 : הָעּושַי חיִמְצִמּו ָיִחְמּו תיממ ֶָלֶמ ףָלהֶמוְר
 םירמוא הבושת ימי תרשעב

 ( םיִמָחְרְּב םייַחְל ויִרּוצָי רֶכּוז ' םיִמָחְרֶה בָא ּךומָּכ יִמ
 : םיִתָּמַה הָיַחְמ יי הָתַא ףורָּב ' םיִתְמ תויַחהל הָּתַא ןִמָאְנו
 ' הָלָפ ףּולְלַהְ ויל םישודקו שודק ףמשו שודק זרָתַא

 : שורקה לֶאָה יי הָתֶא ףורַּב

 םירמוא הבושת ימי תרשעב

 6 שורקַה .--. י! הֶּתַא ו

 הו םיפיסומ ט"יו תבש יאצומב

 (םֶהָּבּ זרושעל ּונְרָמַלִּתַו * ּךָתְרּות עדמ ל ּונָתְננוח זרֶתַאג
 ףשחל רוא ןיָּב לוחל שרק ןיּכ וניקלֶא יו לרְכִרַו ךנוצר יקח
 ונִבָא השעה ימי תששל יִעיִבָשַה םוי ןיִב יפעל לאש יב
 זכיִכּושַח זכולשל ונתאָרקל םיִאָּבַה םיִמָיַה ונע לָחָה ּונָּבְלַמ
 ! ָךָתֶאריְּב םיִָּבְדמּו ןועה -לָכִ םיְִנֶמּו אָטָחִ -לָכַמ
 תה ןנוח ו הָתַא א לָּכָשָהְו הניב הָעְד ו ונח ל

 : הָבּושְתב הָצורַה יי ָתַא רב 2% 2 הָבושַתְ
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 0006, 80 וטוב 7081 מסנסק ףט1ס6מ69[ 116 0680, 8טקקסע1086 106 [9][ומש

 הת 681056 126 8108 ; 1םסט 10080205( 12086 שס 826 1ם 20208, 820 ו
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 'דיגסוט טזהס1סטפ[ק 620000086 תהמ ום6 שוב 1:תסול]0000, המ66 4%
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 36, 6 טס 6 (0 ץ8מז ₪8 6 1800,

 טתסניפ(הת0ומש. = 2168800 8% בסט, 60 1,082 ! וש ס 180100817
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 : לוחל תיברע .תלפת בע

 ּונעָשָפ יִּכ ונָכ"ְדִמ ּונְדְילחְמ ' ּונתָטַח יּכ ּוניבָא ּונלדחלֶס
 : ַחוְלְסִל הָּבִרַמַה ןּונַח יי הָּתַא ףּורָּב * הָּתַא חלפו לָחּומ יִּ

 יִכ * ףמש ןעמל הָרהְמ ונְלָאְנּו * וניר הָכיִרְו ' ּונינַעְב קראר
 : לַארשי לאוג יי י הֶתַא ורב ' הָתַא קָזָח אוג

 * תר נזלת יכ ' העָשְונְ נעשו * אפר יי נא
 ןמָאְג אפור ָךֶלֶמ ל+ יּכ ' ּוניִתוכַמלָבְל הָמְלְש חֶאּופְר הָלַעִהְ
 : לֶאְרְשִי ומַע ילוח אפור יי הָּתַא ףּורַּב ' הָתֶא ןֶמַחַרְ

 הָתְאּובְה יִנִמלּכ תֶאְו תאזַה הָנָשַה"תֶא ּוניִהלֶא יי וניל ָךרְּ
 תדֶמְדֶאְְ יִנָּפ לע זרכְרִּכ (ל רֶטֶמּו לט ףייחפ) ןָהְו * זרֶבּוטְל
 + הָתַא ורב * תובוטה םיִנָשּכ ּונהְנש כו " ףבוטמ נעשו
 : םיִנָשַה ךרֶּבֶמ

 ונַצְבקו ' ּוניִתויִלג ץַּבקְל סָנ אָשו ' ּונְקּורחְל לּורָג רֶפושְּב עקת
 ומע יחדנ ץבקמ יי זרזהַא ףּורָּב ' ץֶרֶאָה תופנּכ עּבְרֶאְמ די
 : לֶאְרְשְ

 ונָמִמ רַסֶהְו הרֶלִחְתַבְכ ּוניִצְעויו הָנושארְבַכ ּוניטפוש הָביִשָה
 ונקדצְו םימָחְרְבּו רֶסחְּ בְ יי הָתַא ונילע ףולמו הָחְנַאְו וי

 : טָפָּו הקר בוא ףֶָמ תא ךּוָב * טפט
 (: טּפָשַמַה ךְלֶּמה י הָתַא ךּורָב) םירמו . הכושת ימי 'עב

 ורבאי ענְרכ זרַעָשר ישועדלְכְו קרוקזר יִהָּתִדלַא םיִניִשְלִמלו
 הרב ְךּורֶּב  ּונימיְב הָרַהְמַּב ַיִנְכְַו ּותְרְּבי הָרַהְמ םירזו
 : םידז עיִנַכַמּו םיִבָיוא רֶבוש יי
 2 לֶאְרֶשי תיִּב יא 0 םיריסתהלעו ב

 זכישו רַמָאְּ ג ₪ טה 8 בוט רֶכָש רו וול
 5 הָּתַא ףּורָּב ' ּונְחְסָּב ָךְביִּכ שובָנ אלו םֶלּועְל םֶהָמִע ונקְלַח

 : : םיקידצל חַטֶבִמּו ןָעָשְמ
 קְרַּבִּד רֶשֶאּכ ּהָכותְּב ןוּכָשְתְו בּושָת םיִמָחְרְּב ל ףריע םֶלשּוריִלו |
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 לוחל תיברע .תלפת גע

 הדֶרַהַמ דוד אָפְכְו * םכֶלוע ןְיְנָּב ּוניִמָיְּב בורקְּב קרזרוא הדנְבו

 : םֶלָשּוְרִי חנוב יי הֶּמא ךּורּב * יָת הָכּותְל
 העושיכ כרת ונרקו םיִמצַת זררהמ ףדְבע דוד חמָצתֶא

 : הָעּושי ןרה חיִמְצִמ יי הָתַא ורב ' םויחדלָּכ וניוק ּףתעושיל יִּ

 ןוצְרְבּו םיִמָחַרְּב לכ וניל םֶחְרְו פּוח וניהל "ּ ּונלוק עַמְש
 ךינָפלִמו ' הָּתִא זיִנּונַחְה תולָּפְת עָמוש לֶא ִּכ ּונְָלְפְתתֶא
 לאְרשו מע תלּפִת עָמוש הת יִּכ ונישא םקיר ּונְבְלַמ
 : הָלַפִת עָמוש יי הָתַא ךּורְּב ' םיִמָחְרְּ

 = הָרְבָעָח תֶא בָשָהְו סתְלַּפְתְבּו לארי ךְּפַעְּב וניִהלֶא יי חצר
 ןוצְרְב *לבקת הָבָמֶאְּב םבָתְלַפִתּו לֶאְרְשְי ישאו ' ךְהיִּב ריברל
 : ךמע לֶאְרְשי תרבע ריִמָת ןוצרל יִהתּ

 דעומה לוחו שרה ט ל

 5% יי

 ןב חישִמ ןורכמו וניתובא ו ןורקזו נודקפו ו וננּורכז רכז כ
 תריִּב ףִמַעְַּכ ןורְכו שרק ריע טכְלָשּורָי ןורכזו ךכע דוד

 םכייחל [- דָקַחְלּ ןחל קרבוטְל 0 ךינפל לאְרש

 : הֶּזִה שְרִחַה שאר שרח שאינ םויָּב םולָשְלּו

 חספל

 ! הֶזַה תוצמה גח)
 תוכוסל

 (: הֶזַה תוכְסַה גח
 ונעישוהו * הדָכְרְבְל וב ּונְדקְפּו * הרָבוטְל וב ּוניִהְלֶא יי ּונָרְכְ

 וניִלְע םבָחרְו ּונָנָחְו פוח םכיִמָתְרְו הדעושי רַבְרַבּו : םכיִּיַחְל וב
 6: הֶּתִא םּוחרו ןונח ָךְלָמ לא יִּכ ּוניניע ךיִלא יִּכ ונעַישוהְו

 רּזָחְמַה יי הֶתַא ורב ' םיִמָחְִּב ןויִצְל ָךְבּושִכ ונינ'ע הֶנּזַחְתְ
 :ןויִצְל ותְניִכָש

 וניזרובַא יִהלאְו וניהל יי: תצוה זדתאש ףֶל ּונחְנַא םםירומ
 הָדְוְג * רּודָו רּודְל אּוה הָּתַא ּונעשי ןִנֶמ ּונייַח רּוצ דַעְו םֶלועְל
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 לוחל תיברע .תלפת דע

 וניתומשנ לע ריב וכירּוסְמה נייח לע ' ּףֶחֶלַהת רפסנו ףֶל
 ףיקוכוסו ףיהואלפנ לעו מע םלֶכְבָש ףיסנ לעְו ל תורוקפה
 ' ףימַחְר ּולָכ אל יכ בוטה * ִרַהְצְו רקְְו ברע רַעְי"ֶבְּבֶש
 : ל וניוק םֶלּועְמ ' ךיִרַפַח ומה אל יִּכ םֶחרֶמַהְ

 : ו"ל ףדב םיסנה לע ןאכ םירמוא םירופבו הכונחב |

 : רַעַו םלּועל ריִמָת ּונָכְלַמ ףְמש םַמּורְְִו ךרְבְתִי םֶלְבלעְ
 0 תרשעב

 6 ּךֶהיִרְב יִנָבדלָּכ םיבוט םיִיַחְל בּותְכּ

 ונָעּושָי לַאָה תָמָאָּב ךַמש-תֶא ּולְלַהיִו הֶלָפ ףּוְרּוי םיִיַחַה לכו
 ; תודוהל הָאְנ ףְלּו ףמש בוטה יי הָתַא ורב * הל ּונְקרְְ

 ךְלִמ אוה הָּתִא יִּכ םֶלועְל םיִשָת ףֶּמַע לֶאְרְשי-לע בר םולָש
 ילָבְּב לֶאְרְשי ףֶמעתֶא ףרֶבְל יב בוטו ' םולָשַהלָכְל ןודָא
 ךרֶבְמה ו הֶתַא ורב רפסב ו'עכ : ףֶמולשְּב זרעַש"לְכְבּו זרע
 : םולָשַּב לֶאְרֶשי ומע תֶא

 ףינָפְל בָתְּכִנְו רָכָזִנ הָבּוט הָסְנְרַפּו םולשְו הָכְרְּב םיִיַח רֶפְסְב
 וב םולשלו זכיִבּוט זכייחל לאש תריִּב ָךְּמַעְלְכְו ּונְחְנא
 6: םּולשָה הָשע יי הֶּתַא

 ישְפנ יללקמלו הָמְרַמ רכדמ יְִָשּו עָפ ינושל רוניה
 ךיֶהוְצִמְּו ךֶתְרוְַב יִּבל חַהָּפ הָיְִּת לכל רֶפְעְּב יִשְפִנְו זכודִת
 זכֶתְצִע רפָה זרֶרַהְמ זרַעְר ילע זיִבָשּוָחַהלֶכְו ישָפַנ ףודרת
 ' עמי ןעְמְל זרשע ' ףמש ןעַמְל הֶשע ' זּתְבַשִחִמ *לקלקו
 ןוצלחי ןעמל ' ךַתְרּוזה ןעמל זרשע " ףתרשרק ןעמְל זרשע
 ויגו יפדירמש+ ןוצרֶל ּויזָי ' יננעו נימי רָעישוה ' רי
 קדָשעָי תזה ויָמּורְמְּב םכולש זדָשע :יִלָאְגְו ירוצ  ּינַפְל יִּבְ

 יי ףנֶפְלַמ ןוצר יהי : ןַמָא ּורְמָאְו לאָרְשידלָּכלַו וניִלְע בולָש
 וניִמְָּב הֶרָהְמִּב שְָּהִמַה זריּב זדִנְּביש ניִתובַא יהלאו ּוניִהְלֶא
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 לוחל תיברע .תלפת הע

 םיִנָשְבּו םֶלוע יִמיִּכ הֶארִיִב ּףְבַעִנ פו : ףֶתְרוְּ ּונְקַלח ןתְ
 זכלוע יִמיִכ םכָלָּוְריִו זֶה תַחְִמ ייל דברו : תרוינומרק |

 : תוינמדק םיִנָשְכּ

 תכש יאצומבו) ב"נ ףדב לבקתת שידק ןאכ רמוא ץ"שה לכא הלפתה םירזוח םניאו

 שידק א"נ ףרב שודק התאו ו"ט ףדב א"צ רומזמו םענ יהיו כ"חאו שידק יצח םירמוא

 העובשה ימימ דחאב ט" לח םא לבא תבש יאצומל תולפתב והאצמת ךל ןתיו לבקתת

 : םותי שידקו ג"נ ףדב תבשל ונילע (ק"או ג'ו ק"ח א"א

 ונילע רחא ולא םירומזמ 'ג םוי לכב םירמוא ונמזב בירעמ ןיללפתמשכ

 הז רוסזמ כ"חאו ט"מ ףרב ץראה ייל רומזמ רודל

 ףמש רידאיהמ ּוטגרַא ו: ֶוָרְל רומזמ תריִתָּגַהְילע צנְמל
 םיקניו םיִלֶלוע יפמ : םיִמְשה"לע ףרוח הָנְּת רֶשָא ץֶרָאְהילֶכְב
 הרֶאְרֶא יִכ : םכקנְהִמּו ביוא זריבשהל ףְִרּוְצ ןעמל וע תר
 שונָא-המ : הָּתְננּוּכ רשֶא םיִבָכוכְו חָרָי ךיִתַעְבְצֶא השעמ ךימש

 םכיהלאמ טעמ ּוקרַרְפַחַו : ּונְרְקּפה יִּכ םכְרֶאְהְבּו ונְרְבזהיִּ

 קדָתְש למ ךיִרָי ישעְמְּב ּוהָליִשְמִזִר : והרטעזר רַדָהְו דּובְכְ

 םמש רופצ : יִרְש תומה נו ֶּכ םיִפְלָאְו הנ : וילְנִרְדתַחִת
 ךְמְש רידאדהדמ ונינדא י" : שימי ערוחְרא רבע כיד יִגְדּ

 : ץֶָאָ"לֶכְּב
 : םותי שידקו * א'פ ףד תכשל תיברע תלפתב והאצמת "וגו ייל ובה רודל רומזמ

 םירמואו דחא רומזמ כ הלי ל לכב ןיפיכומ הריפסה ילילב טרפבו ןונחת םירמואש םימיב
 הז רומזכ תבשב ןושאר לילב

 י הָשְבָא לָאיִּתְחְטְב ב יִהְלֶא : אָשֶא ישפנ יי ףילא ' דָוְרְל כ
 םיִדְגּוּבַה ּושבָי ' ּושְבִי אל ףיוקדלַּכ םג : יל יבוא וצלע לא

 ךֶּתמאְב ינכיררה : ינדמל ףיִתוחְרֶא ' ינעידוה יי ףיְרִר :םקיר
 ףימתְר רכז  םויהדלֶכ יקיוק ףתּוא' יעָשייִהלֶא הָּתַאדיכ' נמל
 ' רכזת לא יעָשְפּו יִרּועְנ תואטח : הָּמַה םֶלועְמ יִּכ ' ךיִדֶסַחְו יי

 הָרּוי כ לע ' יי רָשיו בוט יי ףְבּוט ןַעַמְל ' הּתַא יִלְרֶכ ְרְַחְּ
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 לוחל תיברע תלפת וע

 -לָּכ : וכרד םיִוָנע עליו * טָּפְשַמַּב םיִוָנע ךררי + ךְרדּב םיִאָטַח
 '  ףטשךעמל : ויתרו ותירָב יִרָצְנָל * תֶמָאְו דָסח ו תוחרָא
 ְךרַדַּב ּונְרוי * + ארי שיִאָה הז יִמ : אּוהדבר יִּכ נועל ּתְחַלָמְו
 ' ויָאְריְל + דוס : ץֶרֶא שריי וערזו * ןיִלָּת בּוטְּב ושפנ : רֶחְב
 : :יִלְגר תשרמ איצוי אוה יִּכ ' 4 .לֶא רפה נעה םעידוהל ותירב)

 יתוקוצממ"ּוביחְרה יִבְבְל וְעַל
 ִכ ִבָיִא הֶאְר : יִתואטַחְלֶכְל אָשְו * יִלָמַעויִנָע האְר : ינָאיצוה
 כ שובָא לא ' יִנְליִצַהְו ישפנ הָרְמְש : ינואְנש םֶמָ תַאְנְשו ' ובר
 תֶא םיִהְלֶא הדפ : ףיתיוק יּכ ' ינו רש םת : ב יס
 ; ויָתורְצ לכמ * לֶאְרְשי

 הז םירמוא ינש לילב י

 'םֶרָאייִרָשַא : הָאְטָח יּוסְּכ עשַפיּושנ יִרָשַא 'ליִּכָשַמ דודְל גל
 ּולָּב יִרשְרַחַה יִּכ : הדימְר ּוחּורְב ןיִאְו ' ןוע ול יי בשָחְי אל
 ' ךרָי יִלע רָּבְכִּת הֶלָילְו םַמּוי יִּכ : םויַהלָּכ יִתְנאְשַּב ' יִמְצַע
 .יתיִפְכאינעועירואיִתאָטַח: הל ץיק ינוברחבי ירשל הפה
 : הֶלָח יִתאַטַח ןוע תאָשנ הָּתַאְו ' ייל יעָשְפ ילע הרוא יתרמא

 פי ףסשל קר + אמ תעְל ךיִלא ריִסָחילָּכ לפי תאז לע
 י טֶלַּפיִנְר יִנְרְצַת רצמ * יל רֶתְס הָּתַא : עיני אל ויָלֶא * םיִּבִר
 ךִלָע הָצְַיִא  ףלת וזדִרְרּכ * ףרואו ליש : הָלְס יִנְבְבוְסִת
 ' םולָבְל ויִרְע ןַסְרְוגְתָמְּב  ןיִבָה ןיִא דֶרָפְּכ סּופְכּויִהְת לא :יִנִע
 רָסָח יב חטובהְו * עָשְרְל םיִבואְכַמ םיִּבר : ףיְלֶא ברק לָּב

 : בֶל"יִרְשילָכ ּוניגְרהְו * םיקידצ ּוליגְו יב וחמש : ּונְְביִס
 הז םירמוא ישילש לילב

 ףתמחבו יִנְחיִכות ךפְצְקְּבהא יי + ריִכְזְְל דִוְדְל רומְזַמ חל
 יִרָשְבַּב םותְמ ןיא : ףְרַי ילע תחְנִתו יב ּותָחְנ ךיצחהיכ :יִנְרָסיִת
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 לוחל תיברע .תלפת וע

 ורבע יתנוע יכ : יזראָטַח יִנפִ ימָצִעְּב םכולש ןיִא ףָמַעַז ינְפמ
 יִנָפַמ יִתרְּּבַח וקְמְנ ּושיִטְבַה : יִנָמִמ ּורְּבְכי דָבְכ תָשִמְּכ ישאר
 ב : יזְרְכְלִה ררק םויַהלָּכ ראָמרִע יתוחש יִתיוענ : יִּתְלּוא
 דאָמידע יִתיִברִנְויְִנּופְנ  יִרֶשְבְּב םתַמ ןיִאָו הָלְקְנ ּואְלַמ יִלָסְ
 -אָל ףּפִמ יִתָחְנאְו יִתְָאַתלָכ ףדְְ נא : יבל תמה יִתְנָאָש
 : יִתֶא ןיִא םכק"סנ יניעְרּואְו יחכ יִנָבְע רַחְרְחְס יִּבִל : הרַרֶּתְסִנ
 ו ושקניו : ּודָמַע קחְרמ יבורקו ּורמעַי יעְגִנ רָנָנַמ יערו י יִבַהֶא
 :ּוגְהָי םויִהלָּכ תּומְרמּו תּוּוה ּורְּבִּד יתעְר ישרדו ישְפִנ ישקבִמ

 שיִאְּכ ידָאְו : ויִפחתרֶפי אל םכְלֶאְכּו עָמְשֶא אל שרָחְכ ינו
 הָתֶא יִתיִדָחוזר  ףלקייּכ : תּוחְכּת ויִפְּב ןיאְו עמש-אְל רָשֶא
 יִלָע יִלְגר טומָּב יִלְּוחְמְשיְִּפ יזררַמָאּכ : יִהלֶא יִנדַא זדְנעְמ
 דיִגֶא יִנועהיִּכ : דיִמָת יִדְנָ יִבואְָכַמּו ןוכְנ עלָצְל יִנַא יכ : ּוליִדְנה

 יִמְלַשָמּו : רקש יִאְנש וברו ּומְצִע םיִיַח יביאו : יִתאָטַחְמ גארא
 !! ינבועְתת-דלא : בוט יִפוְרְר תַחֶּת יִנּנְטֶשִי הָבּוט תַחָּת העָר
 : ית יִנדֶא יִתְרְזעל הֶשּוח : יִנֶפַמ קַחְרִתלַא יחלֶא

 הז םירמוא יעיבר לילב

 אָּברְֶשָאּכ * איְִגַה ןֶהָנ ויִלֶא אוְבַּב : דִוָרְל רומזִמ ַחְצִנְמְל א
 :יִעָשַפ הָחְמ ףיִמָחְר ברֶּכ ' ףֶּבְסַחְּכ םיִהלֶא יִנְִח : עַבָשתַּבלֶא
 יִתאָטַחְו ' עְרָאיִנָא עפ יִנְרַהְיִתאָטַחְמּו"יִנועָמיִנְסְַּּכְבְרַה
 ןעמל * יִתיִשָע ףיְיִעְּב ערֶהְו * יִתאָטָח ףרכְל ףל + דיִמְה יד
 אָטְחְבּו * יִתְלְלוח ןווָעְבְדַה : ךֶטְפָשְב הכת * ףֶרְבְַּב קדְצִ
 :יִנעיִרוְת הָמְכָח םֶתְסְבו י תוחְטַב ָתְצַפַח תָמָאְוה : מא יִנְתַמַחִי
 ןושש ינעיִמְשַּת : ןיּבלַא גְלָשִמּ יִנסְכְכְּת ' רֶהְטָאְו באב יִנָאְטחִת
 דלָכְו ' יִאְטַחְמ ףיְנּפ רֶּפְסִה : תיִּד תּומְצִע חנְלְגִּת * הָחְמְשו
 יִּבְרקְּב שדח ןוכְנ חּורו ' םיִהלֶא יִלְאָרְב רּוהָס בל : הָחְמ יתנו
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 לוחל .תיברע תלפת חע
 יִל הָביִשַה :יִנָפַמ חפת-לַא ךשרק חור ' יִנפְלִמ יִנכיִלְשִּפ לא
 ' ךיכרד םיעשפ 0 ; יִנָכְמְסְת הָביִרְנ ַחּוְו ' ךָעָשי ןושש
 ' יתעושת יִהלֶא ' יהל ו םיִמְִּמ ינליצה : ובו ךיִלֶא םיאָטחְו
 יִּכי ךֶהְלְהְת דיג יפו ' חֶתְכִּת יתָפש יִנַא : ףְָקְרצ ינושל ןִנרֶת
 חור םיִהְלֶא יִחְבז : הֶצְרִת אל הלוע * חנַתֶאְו חַבְז ץפֶחַת אל
 ףנוצרב הָביִטיִה : הֶזְבִת אל םיִהְלֶא ' הְָּדנו רּבְשנְ -בל הָרָבְשַנ
 הֶלוע קֶרָצְהיִחְבַז ץפחַת זֶא : םֶלָשּורְי תומוח הָנְבִת * ןויִצ תֶא
 : םיִרָּפ ףַחְּבְזִמ לע ולעי זֶא ' . ללב

 הז םירמוא ישימח לילב

 יִנָא ןויִכֶאְו ינע כ * ינגע נא  לרֶטס * דִוָרְל זדָלְפִת פ
 חטוב * יהלֶא הָּתַא ּךדְבַע עשוה * יִנָא ריִסָח יִּכ ישָפַנ הָרָמָש
 ₪ שנ חמש : םויַהילָּכ אָרְֶא הילא יִּכ  יִנדֶא יִנָגח ףילא
 < חָלְָו בוט ירא הָתִא יִּכ : אָשֶא ישְפַנ יִנַא ּףיְלַא יִכ
 5 רֶבישקזרו : יִתרְלפזה יי דנא + ָךיִאְרְקלֶכְל דָסֶח

 םיִהלֶאְב ףומָכ ןיִא  יִננְעַת יִּכ אַ יתְרַצ םויִב : יִתונּוְנִחַת
 ווחַתְשיו ּואובָי ' תרישָע רָשֶא םכיוגדלכ : ךישעמכ ןיִאְו * ינדא
 * תואְלְפִנ הָשַעְו הֶתַא לדג יִכ : ךמשל ּורְּבִִַו * יִנדַא הֶיִנַפל
 חי * ךָתמאב ךלהַא '* ָּכְרד ? ינֶרוה + הבל םי יהא זרַתתַא

 תדָדְכְכָאְו ' יִבָבְללָכְּב יִהְלֶא ינרַא ךדוא : ךמש דארל יִבְּבְל
 לואָשִמ יִשָפַנ תתלעהו לע לוד ךְסַח יִּכ זכלועל ל ףמש

 ' יִשפַנ ּושָקּב םיִציִרָע תדעו ' ילע ּוטק םירז םיהלא + הָיַתְחַת

 םיפא ףֶרָא * ןוגְו םוחר לא נא הָתַאְו : ד מש אלו
 העישּוהְו ' כעל ףזעְ"הְנִת ינו ילֶא חָנַפ : תֶמָאְו דָסָח ברו
 יִכ ' ושבו יִאְנָש ּואְריְו * הָבּוטְל תוא ימַע השע : ףַהַמִא ןַבְ

 יִנְַָחְנְו נר יי התא
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 יש ה ל ביקל
 | * םשה לכ תבשה דובכל ןירפתסמו * הלעמלו החנמ ןמז ןמ ש"עב הכאלמ ןישוע ןיא

 ןירוקש וגייהו םוגרת רחאו ארקמ םינש ןירוק תוצח רחא + הוצמ ש'ע ןימחב הציחרו

 תוליתפהו ןמשהו תורנה תנכה לטומ לעבה לע * םוגרתה כ"חאו םימעפ 'ב קוספ לכ

 קילרהל רחבומה ןמ הוצמ תיז ןמש י ומצעב קילרי השא ול ןיאש ימ * םקילדת השאהו

 ןיכרבמ השאה רחאו שיאה רחא ןיקילדמשכ * לולצ ורואש

 וירוצְמְּב ונשדק רשא זםבֶלועַה ְךֶלִמ וניִהְלֶא יי ;רֶּמַא ךורָּב

 : תָּבַש לש רנ קיִלְדַהְל ונּוצְו
 ןיכרבמ כ"חאו ןהיניע ןיבו תורנה ןיב םהיפכ שורפלו הלחת קילרהל םישנה ןיגהונו

 "לכרכה

 : ןונחת ןירמוא ןיאו הלפתה רזוח ץ"שהו לוחב ומכ רובצב החנמ ןיללפתמ ב"שעב

 רגנכ םירומזמ 'ו ןירכוגו 'וגו הננרנ וכל ןירמואו ןיחתופו תכש ןילכקמ החנמ רחא

 ןיגוע להקהו רחא קוספב ליחתמ ץ"שה הזה ררסכ םתוא ןירמואו השעמה ימי תשש

 : תבש תלבק סרוק ולכ םירישה ריש ןירוק שיו * הפ םשרנש ומכ רחא קוספ

 תבש תלבק
 יִנָפ זֶמדקְ ק : ונעשו רוצל זדָעיִרנ * ייל הָננְרִנ כל 'ח חצ

 -לע לוד מו + יי לּודג לֶא יִּכ 'ח : ול עיִרָנ תּורָמְזַּב * הָרּותְּב

 : ול םיִרָק זרופעותו * ץֶרֶאיִרְקְחְמ ודָיְב רָשָא ק : םיהלֶא"לָכ
 הָוָחְַתְשְנ ּואָב ל + ּורָצָי ידי תש  ּוהָשָע אּוהְו םָיַה ולרָשֶא ל
 םַע ּונָחְנאְו וניִהְלֶא אּוה יִכ 'ח : ונשע נפל הָכְרְבִנ * הֶעָרְְִ
 ושקתרדלַא 'ק : ּועמשתר ולקְּבא םכויחד * ודי ןאצו ותריערמ

 ' םֶכיִתוְבָא יִנּסִנ רָשָא 'ח + רּבְרִמַּב הָפַמ יי הָביִרְמַּכ סֶכְבַבְל
 סע רַמאָו רּודְּב טּוקַא ו הָנָש םיִעְבְרא 'ק : יִלָעַפ וא" יִנּנֶחְב
  יִפאְב יתְעְבשנ"רָשַא חי'ק : יִכְרַר ועְזאל םֶהְו' םַה בֶבַל יִעּה
 : יִתָחּוְנִמְדְלֶא ןּואבידםֶא

 יול ריש ק * ץֶרָאח"לָּכ ייל וריש * שֶרַח ריש ייל וריש ה צ
 ' ּורובְּכ םִיּוגַב ּורָפס 'ח : ותעּושי םויליםוימ ּורָשַב * ומש ּוכְרּב
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 אּוה אָרּונ * דאָמ לֶלֶהַמּו יי לּודְנ יִּכ ק : ויָתואְלְפִנ םיִמַעָהלֶכַּב
 זכימש יו * ילו לא םיִמְעַה יהלַאלַּ | יָכ 'ח : םיהלא-לכיל לע
 ייל ּובָה 'ח : : ושְּדְקַמְּב תְרֶאּפִתְו זע * ויִנָפְל רֶרָהְודדוה 'ק : הָשַע

 ' ומש דובכ ייל ּובָה ק : זעָו רובָּכ ייל ּובָה * םביִּמַע ערוחפשֶמ
 ' שָרְקדררַדַהְב יל ּווָחהְשַה 'ח : ויָתּורְ צחל ואבו זרַחְנִמ ּואָש
 לבת ןוכת"ףא למ יי םיוגב ורמא ל : ץֶרָאָהלָכ וינָפִמ ּוליִח
 לנזְרְו םבימשה ּוחְמְשי 'ח : םכירשיִמְּב םביִמַע ןירָי * טומָּתדלַּב

 וננְרי זָא ' וכירָשַאלָכְו ידש ולי ל + ואלְסּו םָיה םערָי ' ץֶראָה
 -טפשי 'ץֶרָאְה טפשל אָביִכ אב יּכ יי ינפל ז'ק + רעיל
 : ותְנּמָאָב םיִמִעְו * קרָצְב לבת

 לפרו נע 'ק : זביּבר זיא ּוחְמשי ' ץֶרָאָה לָגַת ךָלִמ יח
 טָהְלְתּו ' לת ויִנָפְל שָא 'ח : ואְסַּב ןוכְמ טפשמו קֶדצ * וויביִבְ
 : ץֶראָה יָחְִַו זדֶתַאְר י לדג ויקְרְב ּוריִאַה 'ק + יִרְצ ביִבְס
 : ץרתצָהְד -\ָּכ ןודהצ יִנָפְלַמ * יי ינפְל ופמָנ גְנּוְּכ םכירהה 'ח

 דלָב ּושָבִי 'ח : ורובּכ םיִמַעָהְ" -לכ וארו * וקרצ םימשַה ּודיִנַה
 : םיִהְלֶאלּ ול-ווחתשהד * זילי לאב זכיִלְלַהְּמַה לָסַפ ירבע

 ףיטפשמ ןעָמְל * הָוהְי וב הנו וצי חמשת הֶעְמְש ק
 -לָּכילַע תיל ראָמ * ץֶרָאָה"לָּבילע " ו
 םיעשר דימ * ויריִסַח תושפנ רָמש עָרּואנָש יי יִבָהֶא ל : םיִהְלֶא
 וחמש חי'ק : זדַחְמְש בל-ירשילו * קירצל עזרא 'ח : םבליצי
 : ושדק רֶבַל ורוהו * יב םיקירצ

 -העישוה ' הֶָשָע תואָלַפְניְּ שַרָח ריש ו ייל ּוריש רומְזִמ 'ח חצ

 הָלִג םִיוגה יִניִעְל * ותעושו יי עיְךוה ק + ושרק עורו ונימָי ול
 דיָסָפַאדלְכ ּואָר לֶאְרְשַי תיִבְל ותָנּומָאְו ו ודְסִח רֶכָז ח : ותקְרַצ
 ננו ּוחַצּפ ' ץֶראָהְ -לָכ ייל ועירה ל : וניחלא תעּושי תא 'ץֶרֶא
 תרורצְצַחַּב 'ק : הרֶרְמְ :וקו רונְכְב רונכְּב ייל ּורְמַז 'ח : ּורָמזְ
 לָבִּת * ואלמו םָיַה םעְרְי ח :* למה ינפל ועירה ' רֶפּוש לוקו
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 תבש לילל .תיברע אפ

 רִנָפל חי'ק : ונגר םיִרָ דַחָי * ףָבדּואַחְמָי תּורָחְ 'ק : הָב יבש
 : םיִרָשימְּב םיִמעְו * קצב לבְתִיטפשי ץֶרָאָה טפשל אָביִכ
 יי 'ק : ץֶרֶאַה טּנָמ םיִבּורְּכ בוי * םכיִמַע וגר למ ו ה שצ

 לּודָג ךֶמִש ּודוי 'ח : םביִמַעָהדלָּכדלַע תצוה םכְרְו ' ללוד ןויִצְּ
 תרָנְנוּכ הרֶּתַא * בָהֶא טָּפשִמ ָךְלֶמ עו ק : תווה שודק רו
 + ומטור 'ח : תריִשע זרּתַא ו בקַעָיְּב הקְרְצּו טָּפְשִמ ' םירָשיִמ

 ןרַהַאְו השמ 'ק : אּוה שודק ויִלְגר ו ווחָתְשהְ ּוניִהלֶא
 : םכנעָ תוהו לא םכיארק * ומש יאְרְִּ :ראּומְשּו נב
 | :ומל ןזרֶנ 0 ויִרָע ּורמָש זכֶהיִלֶא רבי נע רעב

 כ ושדק -. ווחְרַשָהְ | - . ומור הל 0
 : ּוניָהְלֶא יי שודק

 : ּעָו רובָּכ ייל ּובָה * םביִלֶא יִנָּב ייל ובקר דודְל רומְזִמ 'ח טכ

 דע יי לוק יח : שךק-תררהְב ייל ּוָחְּתַשַה י ומש רוובְכ ייל ּובָה ן
 ' חכּב יידלוק ל + םיִּבר םימדלע יי * םיערה רובָּכהילֶא םיָמַה

 ראד רַא + רָבשַַנ * םכיִזְרֶא רָבש יילוק ' + רדָהָּב יוזללוק
 : םיִמָאְרְדַּב ומָּכ ןוירשו ןונְבְל * לָגְעְהומְּכ םכריקריו 'ץ : ןונָבְלַה
 הי ""רכרמ 0 יִחָי יי-לוק ל + שא ץרונהל בֶצח ל ה
 *ולָביהְב תורי ףשָחְ תולָיַא ללוח ו יי-לוק הג שדקרבהס

 + חי: םֶלְל למ : בש בָָי לוכמל יי ק: רבב מא ולכ
 : םולָשב ומַעְדתֶא ךִרֶבִי י '  ןּתי ומַעְל וע

 הכל = + הָלְּבקְנ בש יִנְּפ ' הָלּכ תארְקְל ירוד הָכְל
 דָחֶא יי * דָחְִמִה לא ונעימה ' דָחֶא רוכב רוכזו רומ ש

 < חג : הָלָהְתְִו ָרָאְּפַתְלּו םשל ' דָחֶא ומשּו
 שארַמ ' הֶכְרֶּבַה רּוקמ איה יִּכ * הָכְלְִו וכְל תֶּבַש זרארְק ל

 הכל = : הָלחִּת הָבְשַחְמְּב הָשַעְמ ףוס ' הָבּוסָנ םרְקִמ
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 תבש .לילל .תיברע בפ

 ףְל בר ' הָכּפַהְה ךותמ יא ימּוק ' חֶבּולְמ ריע ךֶלְמ שדק מ
 הגל + הָלְמָח לע לומחָי אוהו ' אָכְּבַה קָמָעְּב תב

 -ןֶּב רָידלַע * יִמַע ךַּתְרַאְפִת יִדְגּב ישְבְל * ימוק רַפַעְמ ירענְת ה

 הכל =: חָלֶאְג שני ָבְרְה = ימת תיּב ישו
 ירוע ירוע * ירוא ימוק ךרוא תָב יִּכ ' ירָרועתה יררועזר ה

 הכל הל - דוב" יהמד רוש

 % 2 -לע ריע הָתְְבְִ מע יינע
 "הלא ךילע שישי ףיָעְלבמ -לָּכ וקַחַרו" ףיִכאש הָסֶשֶמִּיהְ
 הכל ; הֶלָּבדלַע ןֶתַח שושמּכ

 ' יצרפ ןב שיאידי לע י יִציִרָעַת ידתֶאְוייִצְרְפִ ב ימי
 ה : הֶליִנְנ הָחְמְשִנְ

 ינומַא ףות ' הֶלָהַצְבּו הָחַמְשְּב םַנ' ּהָלָעַּב תְרַטַע םולָשְב יִאוְּ
 ה: הֶלַכ יא ' הלכי יִאוְּב * הָלְנְַס םע

 של - , 5 תורה בוט : תֶּבַשַה ויל ריש רומְזַמ בצ

 ישע /-- + לנתְש יכ : רוב וי דל 0%
 שיא : ףיִתבְשִחמ ּוקְמע ראָמ * :י ףיָשָעַמ ולד" : ןנרַא יד
 דומָּכ ו םיִעָשְר ַחרֶפְּב : תאז"תֶא ןיִבָייאל ליִסְכּו * עי אל רעב
 םּורֶמ זדָּתַאְו : דעְדיִרְע םֶרָמשַהְל * ןוא יִלָעְפלָּכ ּוציִצו בשע
 ודרַפְתִי * ודבאי יביא הָּנַהיִּכ ' ו יביא הָנה יִּכ : יי םֶלועְל
 טָּבַתִו : ןנַעְר ןמָשְּב יתלּכ ' ינרק םיִארְּכ תו : ןוא לע -לָכ

 רָמָתַכ קירצ : יא הָנעַמשת םיערמ ילע םימקב * יושב יגיע
 וניקְלֶא תּורְצַחְּב ' יי תיִבְּכ םילותש : הָגָשי ןונָבְלַּב ורָאְכ " חֶרְפ
 יִּכ ריִגַהְל : ּויִהָי םיִננעְרְו םיִנשד * הָביִשב ןּובוני דוע : ּוחיִרְפ
 : וּכ הָתְלְועדאלְו ירוצ ' + רֶשי
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 תבש לילל תיברע גפ

 -לַּב לבת ןוכַתדףא י רֶזאְתַה וע יי שבְל שבְל תּואָג ףֶלְמ יי
 ואָשנ * יי תּורָקנ ּואָשנ : חְּתֶא םֶלועַמ זֶאַמ ךַאְסַּכ ןוכְנ : טומִּת
 םיִריִדַא םיִּבִר םָיִמ תולקמ : םֶיְכְּר .תורהְנ ואש ' םלוק תורָהְנ

 ךתיִבָל * אמ ּונְמָאְג י ףיתְרדעי ו םכורמְּב רידא * םָי יִרְבְשמ
 : םיִמָי ףֶרָאְל :י * שָדָקהְוְא

 : םותי שירק

 : ךְרכְמַה תֶא ּוכְרב ןח
 ךרבתי להקה רמוא * וכרב רמוא ןזחהש העשב

 ךַלִמ לש ומָש אשנעריו םַמוררו ראְּפִרִיִו ַּבהשיו ףרְבְת
 ןורחֶא אּוקדו ןושאר אּוהַש אווה ףךּורָּב שורקה םיִכְלְּמַה יִבְלַמ

 ועו ומש זֶיְב זרובְרַעְב בכר ּולָס * םיִהְלֶא ןיִא ייִרְעְלְּבִמ
 דובְּכ םָש ףּורַּב : הדֶלַהְתּו הָכְרְבלָּכִילַע םֶמּורְמ ומָשּו * ויִנָפְ

 : םֶלוע רעו הָּתַעָמ ףְרְבְמ יי םש יהי : דַעְו םֶלועָל ותּוכְלַמ
 : דעו םֶלּועְל ְךְרְבְמַה 0 ְףּורָּב םר לוקב ןזחו להק

 םיִבָרִע ביִרָעִמ ּורָבְרכ רָשָא םֶלועָה ךֶלָ וניִהלֶא יי ּתַא ור
 -תֶא ףיִלַחְַמּו םיתע הָּנַשָמ הדָנּובְתְבּו םכיִרעָש חַתופ קדִמְכָחְּב
 ארו ונוצרכ עקרב םֶהיִתְרְמְשִמְּב םיִבָכְּכַהתֶא רָּדַסְמּו םיִנַמְזַה
 םּוי ריִבעַמו * רוא"ינפמ ךשחְו ךָשָחִנָּפִמ רוא ללוג הלְיִַ םוי
 יח לֶא * ומש תואָבָצ יי הֶלָיְל ןיִבּו םוי ןיִּב,ליּרְבִמּ הלל איִבַמ
 ביִרעַמַה יי הָּתַא ףּורְּב ' דע וש וניִלִע ךולֶמְי ריִמָּת םָיקְ
 : םיִבְרָע

 םכיקַח תוָצַמּו הרות ' תְבַהֶא ךְמע'לַארשי תיִּב לוע תַבָהְא
 ונָמּוקְבו ּונְבְכָשְּ ונילַא יי ןכ"לע * תתרמל ונְתוא םיִטֶּפְשִמּו
 ' דע םלועל יִתוְצַמְבּו ּךתְרּוה יְִבַדְּב חַמְטִפְו ' ָךיִקַחְּב חיש
 ךֶתָבַהֶאְו * הָליִלו סמוי הדגְהְנ זהב ּוניִמָי ךראְו ונוח זבה יּ
 : לֶאְרֶשָי ומע בָהוא ! הָּתַא ךּורֶּב ' םיִמְלועל ונָּמִַמ ריִסֶּתְלֶא
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 תבש לילל תיברע דפ

 רובְּכ םָש ורב : דָחֶא | \ זרה יא קדוהי לֶאְרְשי עמש
 ֶכְבַללֶכב ּיָהלֶא דוח תֶא תרְבַהֶאְו 6 רעו זכְלועְל ותּוכְלַמ
 יכנא רָשֶא הרֶלֶאָה םביִרָבִּדַה ּוידָו : ךֶראָמ"לְכְבּו ךשֶפְנ -לָבְבּ

 תב כ תר בל םכתְננשַו : ךכְבְללע זכויה ףוצְ
 "לַע תואְל םֶּתרשקּו + ףֶמוקְ ףכְכָשְכְו רב ףְִכְלְבּו ףַתיְִּ
 ריב ערוזזמ"לדע זמרו : ףיניע ןיִּב תרפמְמְל ּיהְו רי
 , : ּףיִרַעְשְבּו

 םֶכְתֶא הדוצִמ יכנָא רשא יִתוָצַמִ -ִלֶא ּועמָשת עמש> םא תי

 -לָכב םֶכְבְבל לכב ורְבְעְלּ םכיִחְלא קדוהי"תֶא זדָבַהֶאְל םויַה
 זרֶפַסָאְו שוקְלמו קררוי וזרַעָּב םֶכָצְרַאדרַטִמ יזרתנו : םֶכָשְפַנ

 תְלַכָא ּתְמְהְבל ףךרשב בש יִּתְתְַו : רצו ךשריתו הגנר

 פיִהלֶא תבע ַתְרְַוֶכְבְַ הָתְפיִִּפַכְל ורמשה י תעשו
 -תֶא רַצְעְו סֶכְּב זדָוהְיְיףא זדרֶחְו : םֶהָל םֶהיוחְּתְשהְו םיִרָחֶא
 םֶּתְרַבַאְו הלּובְיתֶא ןִּתַת אל הָמָרַאְהְו רָטֶמ הָיִהְיְאלְו םימשח
 -תֶא םָּתְמְשְו : םֶכְל ןָתנ חָוהְי רשא הָבְטַה ץֶרֶאָה לעמ הָרָהְמ
 -לַע תּואל םֶתֶא םֶּתְרשקּו םֶכָשּפנִילַעְו םֶכְבבְלילַע הָלֶא יִרָב
 סֶכיִנּברֶא םתרא םתרְרמלו : סֶיִנע ןיּב תַפְטוסְל ּוָהְו םֶכְָי
 : ָךֶמּוקְבּו ףְכְכשְכְו ךִרֶהִב ףּתְכְלְכּו ףֶתיִבְּב ףּתְבשָּב סֶּב רָּבַדְל
 ימיו םֶביִמָי וברי ןעמל : ףירְעְשְבו ריב תרוזּוזמזלע םֶּתְבַתְכּ
 יִמיִכ םֶהָל תַתָל םֶכיִתְבָאל הָוהְי ַּבָשְג רָשֶא הָמְדֶאָה לע םֶכיִנְ
 : ץֶרֶאָהְילַע םיִמָשַה

 תררמאו לֶאְרְשי ה לֶא רברי רמאל השמזלָא הָוהִי רָמאיו

 -לַע ּונְתְ סתררל םֶהיִדְנְב יִפְנָּכילְע תרציִצ םהְל ושַעְו םָהְלֶא
 ותא םֶתיִאְרּו תרָציִצְ םֶכְל הָיהְו : זרֶלְבִת ליִתַפ ףָנֶבַה תרַציִצ

 ירָחא ּורוקִַאָלְו םֶתא םֶהישַעְו זוהי תוְצמלָכ"תֶא םֶתרַכְ
 רכזת ןעמְל : םֶהיִרָחַא םיִנז םֶּתַאירֶשָא סֶכיִניִע ירחאו םֶכְבְבְ
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 תבש לילל  תיברע הפ

 הָוהֶי יִנָא : סֶכיִחְלאְל םישרק םֶחיִּיִהְו יִתוְצְמלָּכ-תֶא םֶתיִשָעַ
 םֶכְל תרויקל םְִרְצִמ ץֶרֶאְמ םֶכְרֶא יזראצוזד רֶשָא םֶכיִהְלֶא
 : םֶכיִהְלֶא הָוהְי יִנָא םיִהלאְל

 ןיִאְו וניהלָא יי אוזד יִּכ ונילע םָיִקְו תראז"לֶּכ זדְנּומָאְו תרָמָא
 ונלאוגה ונבְלמ םיִכְלְמדרִיַמ ּונדופה ומע לארשי ונְחְנָאְו ותל
 -לָכְ לּומְג םלָשמַהְ ּוניִרַצִמ ּונֶל עַרְפָנַה לֶאָה םיִציִרְעַהְ לכ ַּכִמ
 ןיִא-דע זרואְלפנְו רקַח ןיִאירע זרולרְנ זרָשעזַר ּונָשָפַנ יִבָא
 ונָביִרְרְמַה : ּונלגר טומל ןזרנ"אְלְו םיִיִחַב ּונשּפנ םשָה : רֶפְסִמ
 ונלקרשעתה + ּוניִאְנֶשלְּכלע וננרק םֶרָו ּוניִבְַא תרומָּבלע
 הָּכִמַה : םָח"יִנְּב תַמְרַאְּב םיִתְפומּו תתוא הַעְרַפְּב הָמְקְנּו םיִסְנ

 זכַכְותַמ לֶאְרשי ומעדתרֶא אַצויו םביִרְצַמ יִרוכְּבלָּכ ותרְרֶבָעְּב
 םֶהיִפְדּורהִרֶא ףוסדסי יִרְַג יב ויִנָּב ריִבַעַמַה : םלוע זרּורָחְל
 ודוהו ּוחְּבַש ּותְרּובְג ויִנָב ּואְרְו : עַּבַט תומהתַּב םֶהיִאְנושדתֶאְ
 ונע ףל לֶאְרְשָי ינבו השמ םֶהיִלָע ולב ןּוצְרְב ותּוכְלַמּו ומשל

 : םְֶכ ּורְמָאְו ָּבר הָחְמְשב הָריש
 השַע תַלַהִת אונ שֶדְקּב רדְאְנ הָכְמְּכ יִמ יי ֶלְּב הָכְמְכייִמ
 ונע יִלא זרז זר נפל םָי עקוב ףְנְב ואָר ףרּוכלַמ : אָלפ
 בקע  תרֶדָפִּכ רמָאְנְו : דָעְו םֶלַעְל לִי ו יי ' ּורמאְ
 : לֶאְרְשָי לא יי הָּתַא ורב ' ּונָממ קֶזֶח דָיִמ ולָאְנ

 שורפּו םיִיחְל ּונָּבְלַמ ּונְריִמַעָהְו םכולַשְל ּוניהלֶא יי ּונביִּכשַה

 ונעישוהו ףיגָּפְלִמ זרֶבוט זרְצַעְב ּוננְפתְו ףֶמּולש זרכְס ונילע
 בַעַרְו בֶרָחָו רֶבָּב ביוא ּוניִלְעַמ רַפֶהְו ורעב ןגֶהְו ךמש ןעמל
 - לא יִּכּונְריִתְסַת ּףיִפְנְּכ לַצְבּו ונְרַחאַמּ ונינָפְלַמ מש רַסָהו ו
 רומש קרתא םּוחַרְו ןונח ףלמ לא יִכ דֶּתִא ו ונְרָמוש
 וניִלְע שורפו * םלוע דעו הָּתַעַמ םולַשְלּו םיִיַחְל ונָאובו ּונְתאַצ
 לעו ּוניִלָע םולָש תַבַס שרופה יי זרֶתֶא ורב ' ףמולש רכס
 : : לשל לֶאְרְשי ומעהלַּ
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 תבש לילל תיברע ופ

 ערָּבַשהדתַא תרושעל תרָבשַחדתֶא *לָאְרְשִ יִנָב ּורָמָשְו תכטל
 םֶלעְל תציַה זרוא לֶאְרְשי יִנָּב ןיִבּו יניב : םלוע תיִרָּב םכָתְרדְל

 יִעיִבְשַה םויבּ ץֶרָאָהְתֶאְו םִיִמָשַהְדתֶא יי הָשָע םביִמָי תש
 | : שפנו תרֶבָש

 : לֶאְרְשי נביא + יִדָעומדִִרֶא קדָשמ רבי םילגר שלשל
 קח יִּכ : ונח םבויִל זדֶסְּכַּב * רֶפוש שְרְחְב ּועְקִתַר הנשה שארל

 : בקָעָי יהלאל טְפָשַמ אוה לֶאְרֶשִיְ
 לרכִמ * םֶבְתֶא רֶהַמְל םכְביִלָע רָפְָי הרֶזה םבויבהיּכ רופכ םויל

 : ּורָהְטִת יי יִנָּפל םֶכיִתאְטַח
 שירק יצח

 : ךֶהָלִהִת ריִגי יִפּו חֶתְפִת יִָּפָש יִנרַא
 יָהְלֶא םבֶהְרְבַא יִהְלֶא ּוניִתובַא יהלאו וניהלָא ' !! הֶתַא ךּורַב

 לַמוג ןוילע לא אַרונַהְו רוגה לדה לאה בקש יהלאו קָחְצָ
 ינבל .. איִבָמּו תּובָא יִדָסַח רכוזו לכה הדק םיִבוט םיִרְסַח

 : הָבָהֶאַּב ומש ןַעַמְל םֶהיִנְ
 םירמוא הבושת תבשב

 ' זביִיַחְה רָּפְְב ּונְבְתְכְו * םכייחְכ ץּפ ףְלִמ * זייחְל ּונרְכְ
 6 םיִיַח םיִהלֶא נעל

 : םֶהְרְבַא ןנָמ '  הָתַא ורב * ןנָמּו עישּומו רז ֶלֶמ
 ' עיִשוהְל בר זרֶתַא םיִתְמ זרֶיַחְמ יִנדֶא םכֶלועְל רּובְג זדֶּתַא

 דָקָחַּב םיִיַח לָּכְלַכְמ 6 םָשָגַה דירומּו ַחּוְרֶה בישָמ) ןיפיסומ ףרוחב
 ריִּתַמּו םילוח אָפּורְו םיִלָפּונ ךמוס םיִּבַר םיִמָחְרַּב םיִתָמ הָיַחַמ
 יו תורובָג לַעַּב ףומָכ ימ רֶפִ יִנשיִל ותְנּומֶא ;ביקמּו םירּופַא
 : הָעּושי חיִמְצַמּו הָיַחְמּו תיִמִמ ָךְלִמ ָלדהַמּוד

 םירמוא הבושת תבשב

 6 םיִמָחַרְּב םיִיַחְל ויִרּוצָי רֶָכוז * םיִמָחְרֶה בא מכ יִמ

 : םיִתּמַה הָיַחְמ יי הָּתַא ךּורְב ' םיִתַמ תּויַחְהְל התא ןִמָאְ
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 תבש לילל תיברע זפ

 ' הֶלָק ףְלְלְהָי םוידלֶכְּב םישודקו שודק משו שודק זרָּתַא
 : שודקה לֶאָה יי הָּתַא ורב

 םירמוא הבושת תבשב

 = 6 שורקה ףךלָמַה יי הָתַא ורב
 םימש השעמ תיִלְכִּת * ףֶמְשל יִעיִבְשַה םוידתֶא ּתְשַק הָּתַא
 בּותָכ ןכְו זיִנמזהילֶּבִמ והָשדקְו םכיִמְיהילָּכמ ותָכְרְּו ץֶרְָ
  ָךְתַרותְּ

 יעיִבשה םויִּב םיהלֶא לכָיו : םֶאְבְצִהלָכְו ץֶראָהְו םיִמָשה ּולְכיו
 רָשא ותְכאלְמלָכִמ יִעיִבשַה םויַב תפשיו הע רֶשא ותכאלְמ
 תַבָש וב יִּכ ותא שדקיו יעיִבשה םוידתַא םיהלֶא ףרביו : השע
 תשע םיִהְלֶא אָרְּברֶשַא תאי

 - רהטו תעשי נקש בוט עב ו ב ונל
 ףךשרק תבש ןוצְרְכּו הָבָהְאְּכ ּוניִהלֶא י ּונְליִחְנהְו תָמָאַּב ךְדבְעְל
 ו תָבַשַה שּדְקְמ יי הָּתַא ךּורָּב' ךִמְש ישדְקִמ לֶאְרְשָי הָב ּוחּוניו

 הָרבָעַה תֶא בָשֶהְ םָתְּפְתְבּו לֶאְרְי ךִמַעְּב ונָהְלֶא : הצר
 צב *לבקת הָבְֶָּב םכָהְלּפִתו לַאְרָשִי ישאו ' הב ריברל
 : מע לאְרָשּו תַרבָע ריִמָּת ןוצְרְל יִהְּ

 דעומה לוחו שדח שארל

 עַמָשְָו הָצְרַ הֶאְרִמ עי אב הָלַעְניִתּובא יהל ּוניהלֶא
 ֶּב ַחיִשַמ ןורְכַו וניתובא ןורכזו וננודקפו ּוננורְכְז רֶכְזיו דקפיו

 תרי ףָּעיְּכ ןורכזו ףשרק ריע זבֶלָשוְי ןורקזו רבע רוד
 םכיִַחְל םיִטָחְרְלּו דָסָחְלּו ןח בוטל :רִטיִלְפל יל לאְרֶש
 ; הֶזַה שָרַחַה שאר שיח שאנ םויָּב םולָשְלּו

 חספל

 : הָזַה תוצָמַה גַח
 תוכוסל

 ( הזה תוכְסה גח)
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 תבש לילל  תיברע חפ
 ונעישוהְו ' זדְכְרְבְל וב ּונָדְקפו ' זדְבּוטְל וב ּוניִהְלֶא יי ּונְרָכְ
 וניל כָחַרְו ּונָנָחְו סוח םכיִמָחְרְו קדעושי רַבְרְבּו : זכייַחל וב
 (: הָּתִא םּוחרו ןּונח ְךָלַמ לא כ וניניע יל יִּכ ּונעָישּוֶהְ

 ריִזָחְמַה י! הָּתַא ףּורֶּב ' םיִמָחַרְּב  ןייצל ךְבּושְּב וניְגִיע הָניִזַחְתְ
 : ןויִצְל ותָניְבְש

 וניתרובַא יהלאו ּוניִהלֶא יו תצוה זרּתַאָש ףָל ּונְחְנַא םידומ
 הָדְוְנ * רּודָו רודל אוה הָּתַא ונעָשי מ ּונייַח רּוצ דַעָו םֶלועְל
 וניִתומָשִנ לע ְְָּּב זכיִרּוסְמַה ּונייַח לע * תל רַפְַנּו ףל

 יָת ףיָהּואלְפִנ לעְוונָמע םויילֶכְבִש ףיַנ לַעְו ל תודּוקפה
 ' ףיִַחְר ּולָב אל יִּכ בוטה * םִרַהְצַו רקכו ברע תע"ש
 : ךָל וניּוק םֶלּועַמ ' ףיִרְסַח ּומָת אל יִּכ םֶחְרְמִהְ

 : ו"ל ףדב םיסנה לע ןאכ םירמוא הכונחב

 : דַעַו םלועל ריִמָּת ּונּבְלַמ ּךִמש םַמורְתִיְו ךַרּבְתִי םֶלְּכילִעְ
 הבושת תבשב

 6 ךָתיִרָב יִנְּבְדלָּכ םיבוט םיִיַחְל בותְכּ
 ונהעּושי לֶאַה תָמָאְּב ִמְשתֶא וללִַיִו הָלָּפ ףורוי םיִיחה לכו

 : תודוהל הֶאְנ ףלּו ךמש בוטה יי הָּתַא ךּורָּב * הֶלָס ּונְתְַזְע

 ךֶלֶמ אוה התא יִּכ םֶלועְל םיִשת ךְּמַע לַאְרְשילַע בְר םולש
 -לָכּב לֶאְרְשי ףֶמַעְתֶא ףרַבְל ףיגעְּב בוט * םולָשַה"לֶכְל ןודָא
 ףרֶכְמִ ו הֶתַא ורב יפפב זי + ףַמולָשַב זדַעָשילְכְבּו זרע
 : םּולָשַּב לֶאְרְשָי ומע תֶא

 פל בַתְכְִו רכְזנ הָבוט הָסְנְרּפּו םולָשָו הָכָרְב םיִיַח רָפְסְב
 ךּורְּב ' םולָשְלּו םכיבוט םכיִיחְל לֶאְרְשי תריִּב ּךֶמַעלְכְו ּונחְנא
 6: םולשה הָשע יי הָּתַא

 ישְפַנ יִלְלְקְמְלְו הָמְרִמ רָּבִּדִמ יִתָפְשּו עְרַמ ינושל רוצְנ יִהלֶא
 ךיִתוצְמְּו ףֶתְרותַב יִבל חַתּפ הָיְהֶת לכל רֶפָעָּבישְפִנְו כדת
 טכתְצְע רֶפֶה הרַרֶהֶמ הדעְר יִלע םביִבשוְחַהלְכְו ישְפַנ ףוּדרת
 ' נמי ןעמל זרשע * ףמש ןעָמְל השַע ' זכַּתְבַשִחִמ "דקלקו
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 תבש לילל תיברע טפ

 ןּוצְלַחַי ןעמל ' ךֶתְרּוזה ןעמל זרשע ' ףרשרק ןעמְל זרע
 ינקו יפיירָמז ןוצְרל ויד ינו ףניִמ הדעישוה י רי
 זרָשָעָ תצוח וָמורְמְּב שכולש זרשע :יִלְָנְו ירוצ י ְַלל יל
 יי נפל ןוצְר יהי : ןַמֶא ּורמִאְו לאְרְּוְדלּכ"לַעַו ונילע םכולש
 ונימּיּב זִרְָמְּב שָדְקִמה ריב זדִנְבִיָש ּונתובָא יהל ּוניִהְלֶא
 םיִנָשְכּו םֶלוע יִמיִּכ הָאריִּב ךרְכִעג פשְו : ףתַרְּכ ונְקַלִח ןתו
 זכֶלוע יִמיִּכ זָלָשוְיַו זרֶרּוהְי תַחְנִמ ייל הדָבְרַעְו + זרוינומדק
 : תוינְמְדִק םיִנָשְכּו

 'וכו התא ךורב ןזחה רמאי כ"האו + ומע םינוע לחקהו * םר לוקכ ולכיו ןזחה רמאיו

 יִהְלֶא םבֶהְרְבַא יִהְלֶא וניתובא יתלאו וניִהְלֶא יי זרַתְרֶא ףּורְּב
 הָנוק ןוילע לא אַרונַהְו רובה לודָגַה לאָה בקע יהְלאַו קָחְצְ
 : ץֶרֶאְו םימש

 שודקה לאָק ורָמָאַמַּב כיִתמ זדֶיַחְמ ּורָבְרַּב זרובָא ןנַמ ל
 זרבש םבויב ומעל חינה ּוהומְכ ןיאש (שודקה הלפזה ת'שב)

 הָרונְו חו הָארִיִב רובע נפל ֶהָל ינהל ָצְר ב ִכ ושרק
 םּולֶשה ןודא תואדוהה לֶא תוכְרּבַה ןיִעַמ דיִמַּת םוידלְבְּב ומשל

 גְנָע יִנשרְמ םעְל השְרְקַּב יִנִמּו יעיבש ףרֶבְמּו תְּבשַה שדקִמ
 : תיִשאַרְב השעְמְל רֶבְ

 : םלש שידק + רמואו תבשח שרקמ דע + 'וכו וניחלא רזוח ץ"שה

 תבשב אל םג ש"עב וא תבשב תויהל לחש ט"יב אל מ"ב םירמוא ןיא תולהק בורב

 : תבשב תויהל לחש כ"יב ותוא ןירטוא ןיא םוקמ לכבו * מה"ח

 שָכְלַב אל ןיקילדמ יא ןיקילרמ ןיא המ ןיקיִלְרַמ הָּמַּב א
 תרליִתְפַּב אלו ןֶריִאָה זרֶליִתְפַּב אלו - ₪ אלו ןָסּוחְב אלו
 * העשב אלו תַפְזַב אלו סִיַמה יִנָּ לעש הָקּוריִב -/ רָבְרַמַה

 | בלַחב אלו הָיִלַאְ אלו * הפרש ןמשב אלו קיק ןֶמָשַב אלו

 םכירֶמּוא םכיְִכָחו * לָשְבַמ בֶלְָּב ןיקילדמ רמו יִרָמַה םכוחְנ
 -ןיקילרמ ןי : : וב ןיקילרמ א לָשְבִמ וניִאְש דָחֶאְו לשְבְמ דָחֶא
 ןיקילרמ ןיא רמוא לאָעָמְשי יב ' בוט םּיָּב זרֶפְרְש ןֶמְשְּ
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 תבש לילל תיברע צ

 זכיִנָמְשה לָכְב ןיריתמ םיִמָכָחְו * רֶּבשַה דּובְכ יִנְפַמ ןֶרְטעְּב
 ןָמָשְב םיִנָּ ןַמָשַב תונונצ ןֶמָשְב םיזוגָא מש ןיִמשְמְש ןֶמָשְּ
 אָלֶא ןיקילדמ ןיא רמוא ןופרט יבר ' ְפִנבּו ןֶרְטְעִב זרועקפ
 אָלֶא וב ןיקילרמ ןיִא ץּעָהְִמ אַצּויה"לָּכ : : דָבְלִּב זרז ֶמָשְּ
 אָלֶא םיִלָהֶא תַאְמְט אָטַטִמ נא ץֶעָהְדִמ אָצויַהְלכְו ' ןּשפ
 רָעְילֶא יּבר * הֶבֶהבִה אלו הדֶלָפַש דָנּבַה תרֶליִתְפ ' ןֶתְשפ
 הָרּוהְט רַמוא אָביִקָע יִּבִר ' הָּב ןיקיִלְרַמ ןיִאו איה הֶאמַט רָמוא
 תָציִּב לש זרֶרָפּופש םכְדֶא בוקי אלר : הדַּב ןיקילרַמּו ' איה

 תרֶּפְטִנָמ אָהְּתָש ליבשּב רֶגַה יפדלע הנו ןָמָש זדֶנָאְלַמי
 הֶרְּבִחְדַא לָבָא ' ריִּתַמ הדֶרּוהי יִּבְרְו * סְרָח לש איִה ּוליִפִאְו
 םֶרֶא אָלַמָי אל ' דָחֶא יִלְּכ אּוהָש יִנָפִמ רֶּתְמ הֶלַחְּתִמ רָצויַה
 קדכותב זרליִתַּפַה שאר ןַתָו רנה צב זנו ןמש קררעק
 -תֶא הָּבַכְמַהה  ריִּתַמ הָדּוהָי יִּבְרְו * תָבְאוש אָהְּתַש ליִבָשְב
 חור יִנָפמ ץביטסל ינָפִמ םביוג יִנָפַמ ארָיְתִמ אּוהָש יִנָפִמ רגזר
 לע סַחַּכ רַנַה לע סחְכ  רּוטָפ * ןשייש | הֶלוחַה ליבשב וא הַעְר
 ןִמ ץוח ןֶלְבִּב רטופ יסוי יּבר ' בָיַח ' הֶליִתַפַה לַע סָחָּכ ןֶמָשַה
 םישָנ זרורָבַע שלש לע י : םֶחְּפ השע אּוהָש יִנָּפִמ זרליִתַפַה
 תקָלְַהְב הָלַחְב הָדְנְּב תוריִהֶז זניִאְש לע ' ןתרְל תעשב תותמ
 תָּבַש בֶרַע ותיִּב ףותְּב רמול םֶֶא ךיִרָצ םיִרְבִר הֶשלשו : רַנַה

 הָכָשָח קפָס ' רגְהתֶא ּוקיִלְרה םֶּתְבְרְע םֶּתְרשע * הָבָשָח םע
 ןיליּבטמ ןיִאְו ' יאָּוהרֶא ןירָשעְמ ןיִא * הדֶכָשַח הֶניִא קָפָס
 -זרֶא ןירשעמ לָבָא * זרורגה ערֶא ןיקילרמ ןיִאְו * םיִלְּבַהתֶא
 : ןימחה תַא ןיִנמּוסו ןיְְִעִמּו ' יאָמַה

 זכיִּבְרַמ םיִמָכָח יִריִמְלַּת * הְניִנָח יִּבְר רַמָא רֶזַעְלֶא יִּבַר רַמָא
 : יב זכולש ברו יי ירומל בילו רַמָאְגש : זכֶלועָּב םולש
 ךיִאְו ףֶקרות יכהְאל בֶר םּולש : ינו אַלֶא ב תירקת לא
 יח ןעמל + ףיַתּונְמראַּב הָולש ףֶליִחְּב םולָשייִהָי : לּושְכַמ ומל
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 תבש וש תיברע אצ

 םותי שירק ! םולשב ומע-תא שש 2 ן יי 7 4 ל

 * ונילע םירמואו * חספ לש 'בו 'א לילמ ץוח ט"יו תותבשב 'נכה תיבב שדקמ 9%

 : 'ד ףדב לדגי * םותי שידק

 * תיבל הסינכב וא הלפתה רחא ט"יו תותכש ילילב םידליה ךרבל לארשי לש םגהנמ

 תוכאה רחא םיכרבמהו * אוה ןוכנו םהיתובאמ הכרב םילכקמ םילודגה םינכה םגו

 רכזל םירמואו ךרבתמה שאר לע םהידי 'ב םיחינמ םינברה ראו

 : הָשנְמְִו םיִרְפֶאְּכ םיהלָא משי
 : הֶאְלְו לַחְר הקְּבְר הָרָשְּכ םיִהְלֶא ףַמיִשְי הנקנלו

 תוחצ יפכ ולשמ הכרב ףיסוהל לוכי דחא לכו 'וגו ךכרבי + םינהכ תכרב םירמואו

 : ונושל

 רמאי תבש לילב ותיבל ואבב ףכית

 % ךְלִממ ןוילע יִבָמְַּלַמ תררָשזה יִכָאְלַמ םֶביִלע םולש
 םולשַה - סולל סֶכָאוְּב 'ג : אוה ָךורְּב שודקה םיִכְלְמַה
 : תצוה ורב שודקה םביִכְלְמזד יִבְלַמ ףֶלֶמִמ ןוילְדִע יכּולמ
 יִבְלַמ ךְלִמִמ ןויִלָע יִכָאְלַמ זולה יִכָאְלַמ םכולָשְל יִנּוכרְב :'ג
 יִכָאְלַמ 0 ןְבְתאָצ ג'ג + תצוה ורב שודקה םיִבְלְמזה
 ךּורְּב שודקה םיִבְלִּמַה יבְלמ ןידִממ ןויידע יִּבָאְלַמ זכולשה
 פג + אוה

 ולא םיקוספ רמאיו

 ךַתאָצְרַמְשי יי : יִבְרְּביכְּב ךְרָמשל ףָל זדּוצָי ויָבָאְלִמ יִּ
 : םֶלוע דַעְו הָּתַעַמ ּךָאבּו

 הז רמאי כ"חאו

 הָלַעּב בל הָּב חַטָבי הָרְכִמ םיִניִנָפִמ קחְרַו אָצְמִי יִמ לַיַח תשא
 הָשְרֶב : המח ימי לכ עאלו בוט ּוְתְלָמָג : רֶסחְי אל לָלָש
 רוס תרוינָאְכ זרה : זיפ ץֶפחְּב שעת זכיִתְשַפּו מ
 הָתיִבְל ףְרַט ןתִתו הָלִיַל רוַעְּב שכקִתו : ּהָמְחל תיִכְת קָחְּמִמ
 : םֶרָּכ העט ַהיִפִכ יִרְפַמ והָחְפתַו הָרָש הָמְמְזיַהיֶתרַעְל קחו
 הָרֶחַפ בוט"יִּכ הָמָעמ : זריִתעוְרז ץּמאִו זיִגְְמ זועָב זרח
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 תבש לילל שודק בצ

 ּוכְמַת ָהיָפַכְו רושיָּכב זדָחְלש זְריִרָי : הרג זרֶלילב הרּבְכייאְל
 תצְריִתְאְל : ןויִבָאְל קדֶחְלַש קריד ינעְל זרָשְרַפ הָּפַּכ : ךֶלַפ
 הָלהַתָשָע םידברמ : םיִנָש שָבְ ּהָהיִּבדלָכ יִּב גלשמ ּהָתיִבְ
 "ינקז"םע ותבְשְב ּהֶלעב םכיִרְעשַב עדונ : : הָשּובְל [ ןמְגְרַאְו שש

 רֶדָהְ : יִנעְנָּכל זָנתָנ רּוגחְ רוכְמִתו זֶתְשָע ןידס + ץֶרֶא
 דָקָחְתַרותְו הָמְכֶחְב הָחְתָּפ היפ :ןורָחֶא םּויל קַחָשתַו הָשּובְ
 : לכאת אל תּולְצע םֶחָלְו ּהָתיִּב תרוכיִלַה קדיִפוצ : הָנּושְל-לע

 תַאְו ליָח ּושע תונָּב תובר : הָלְלְהִיו הָלַעְּב הורשו ָהיִנָב ומק
 תה  תֶאְרְי הָשא יִפיַה לֶבָהְו ןחה רקש + זרְנְלְּבילִע תיִלְע
 : ָהיָשָעְמ םירעשב ַהיִלְלהיו ַהיְרָיִרָפַמ הָלּונת : לֶלַהְתִ

 תבש לילל שודיק ררס
 : םָאְבְצדַלֶכְו ץֶרֶאָהְו םיִמָשַה ּולְכיַו יִששַה .םוי רקכ יהיו ברע יהוו

 זכויַּב תַבָשיַו הָשע רָשֶא ותְכאְלַמ ' יִעיִבָשַה םויָּב םיִהלֶא לַכַ

 םוי זרֶא וכיִהלֶא ףרֶבַו : זדָשָע רָשֶא ותְכאַלְמלְּכמ יִעיִבָשַה
 תארָּבִ"ְרָשא ותָכאָלְמֶּבִמ תרַבָש וב יִּכ ותא שקו יִעיִבשַה
 : תושעל םיִהלֶא

 ארו זכָלועַה למ וניִהלֶא י! קדָּתַא ָךּורַּב יתוברו ןנברו ןנרמ ירבס

 : ןֶפְגה יִרְפ

 ונשדק רֶשָפצ .םלועה קמ ּוניקלשצ ! הָתְפ ור
 ןוצְרְבּו רֶבָהְהִּב ושדה תרַּבְשְו ' ּונָּב זרָצְרְו ' וירוָצְמְב
 יִאְרְקִמְל הֶלִחּת םוי אּוה יִּכ' תישאְרְב השעמל ןורָּכז 'ּונְליחְנַה

 ילָּכַמ ָתָשְדְק ּונְתואְו תרָחָ וכ * םִיִרְצִמ תַאיִציִל רֶבז שרק
 יי הָתא ורב 'ּונָתְלַחְנַה ןוצְרְבּו הָבַהֶאְּב ךשדק תש ' םיִּמעָה
 : תָּבַשה שמ
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 תבשל תירחש תלפת
 לוח לש תירחשב םשרנש ומכ תוכרבה ררס לכ םירמואו תסנכה תיבל ןיסנכנ רתשב

 : תמשנ ןיליחתמ זאו חבתשי דע

 6 דעו ו ןמ ' דיִמָ ל הרכז ם זכָמּורְתּו רָאָפִת
 הרדופ * עישומו "ראו למ ונל ןיא היִרְעְלַּכִמּו * לא זדתַא
 אָלֶא ךְלמ נְל ןיִא * הקּוצְו הָרֶצ תַעְלֶכְּב םֶחְרְמּו סִנְַפִמּ ליִצַמ
 ןודא' תוירָּב 3 הולֶא ' םיִנורְחאַהְו ,םינושארַה יהלֶא : התא
 'רֶסָחְּב ומְלוְע גַהָנְמִה ' תּוחְּבְשִּתַה ברב לֶלַהמַה י תודלות- ל
 ' םביִנָשי ררועְמַה * ןשיי-אלו זכוני"אל יו : םכיִמָחַרְּב ויִתויִר
 ' םביִרּופַא רירַמַהְו ' .םביִמְל חישָמִרְו * םכיִמְּדְרִנ ץיקטהדו
 : ;כירומ ּונחְנא ךדבל ל * םיִפּופְּכ ףקוזהו ' יל ךמופהו
 ויל ןומזדכ ?דגר ּוננושילּו * םֶיַכ זדֶריש תְלָמ ּוניִפ ולא
 שָמָשַּכ זרוריסִמ ּוניניעו * עיקר יִבָחְרְמְּכ חבש ּוניִתרותַפִשְו
 : תוליִאְּב תולק ונילגרו ' םָיִמְש יִרָשַנְּכ תושּורְפ ּונידָיַו * ַחְריְִ
 ' ּוניתובא 0 ונחלֶא יי ףל ;רודוהל זיִקיִפָסִמ ּונְְנַא ןיא
 בו םיִפְלֶא יִפְלא ףלא ףלאמ תרַחֶא לע * ףִמש זרֶא רבו
 םִירָצַמִמ : ּונָּמַעְו וניִתובָאדסע זֶריִשעש תובוטה םיִמָעָּפ תּובָבִר
 ' ונזרנז בערַּב ' ּונָהיִרפ םכיִרְבְע תריִּבַמּו ' ּוניהלֶא ונהל
 םילִַמּו ' ונתטלמ רָבְדִמּו ' ּונָתְלַצַה בֶרָחִמ ' ונְלְבְלַ עָבָשְבּו
 ונובזע-אלו ' ףימַחר ּונּורַזְע הָנְהְדרִע + וניל זכיִנֶמָאְנְו םיער
 .תגלפש םירָבא ןכדלע : חצנל ונהל יי נשתלו ּיִרְסַח
 יּוניִפּב תִמַש רֶשֶא ןושְלְו ' ּוניִפִאּכ ָתְחפְנָש הָמְשִנּו חּורו ' וב

 : ושי וציר וממּויו וראפ וחש ורבו ורוי שכה ן
 ל ןושְל-לָכְו * הָרי ףל הָפָכ ִכ : ּונְְלַמ ךִמשתֶא ּוכיִלְמְ
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 תבשל תירחש תלפת רצ

 : זרְוחָּתְשִַת דיְנַּפְל זדָמוקדלַכְו * ערְכְת ףל ףֶרְּב"לְבְו ' עבָשת
 לבב ' .ףמשל ורע זרי בֶרְקָזלְבְו * ףּואְרִי תרובָבְלדלכְ
 קָוָחְמ נע ליִצִמ ' ךמְב יִמ יי * הָנְרְמאת יתומצעלּב ' בּוְבְש
 ימּו * ךָליהְושי ימּו * ךֶלַמְי ימ + ולזנמ ןויִבְְו ינעת ' ּונָממ

 םמְש הנק ןוילע לא * תְרונַהְו רנה 0 לאָה * לרע
 ' ךשרק וכש"תרַא ףרכנו ףרפצפנו ףחְבשנו ףיללהנ : ץרָאְ
 : ושדְק םשתֶא יִבְרְקלְכְו יי-תֶא ישְפַניִכְרַּב דָוְְל * רומא

 חַצְנְל רובגזה : ףָמְש רובְכּב לודנזר + ףוע זרומְצַעְתְּב לֶאָה
 ןכוש : אָשְנְו םֶר אָפַּכ לע בָשייה ְלָמַה : ףיִתוארונָּב ארונה
 הדָואָנ םירָשיל יב םיִקיִּדַצ ונְנְר בּותְכְו * ומש שודקו םּורָמ דע

 ןושְלְּו 'ָךרָּבְהַת םיקידצ יִרְבְְכּו ' לֶלַהְתִת םיִרָשָי ִפָּב : הֶלַהְ
 : שָּדְקְתִּת םישודק בֶרְקְּכּו * םֶמּורתִּת םיִריִסַח

 מש רַאּפְתַי ָּנְרְּב לארי זריִּב ףִּמַע זרובְבְר זרּולַהְקִמְּ
 וניהְלֶא : הינפל םירּוצָיַהדלָּכ תַבּוח ןָּבָש רּודָו רודדלְבְּב ּונָכְלַמ
 רּדַהְל םמורל רָאָפְל חבל לֶלַהְל תודוהל * ּוניִתובַא יהלאו
 ךּב דור תוחְּבְשַתְו תּוריִש יִרְבְְּכ לע * סלקל הלעל רב

 : ךֶחישְמ ףדְבַע ישי

 םָיִמשַּב שודקַהְו לדג למה לאָה ונְכְלמ רַעָל ףֶמש חּבַתש
 זדָחָבְשּו ריש ּונִתובָא יהלאו ּוניִקלֶא יי זדָאְנ לכ : ץֶרָאָבּ
 תרָראְפתו הָלהֶּת הָרּובנּו הָלְג צג הֶלֶשַמִמּו וע הָרְמִ לָלַה
 ךורָּב : םלוע-רעו זרָּתִעַמ זרואְדִוְהְו תרוכְרְּב תּוכְלַמּו השדה
 תּואְלְפַּגַה ןודָא תּואָדוהַהְלֶא תוחְּבְשְּתַּב לודָנ ךְלֶמִלא יי הָּתַא

 שידק יצח : םיִמָּעַה יח לא ָךְלִמ הָרְמז יישב רָחוּבַה
 : ךְרבְמִח תֶא ּוכְרב וי

 ךרבתי להקה רמוא * וכרב רמוא ןזחהש העשב

 למ לש ומָש אשנריו םֶמוררִיו ראָפֶיְו חשו ךרּבִתִ
 ןורַחֶא אּוזדו ןושאר אּוהַש אּוה ףּורְּב שודקה םיִכְלְמַה יִבְלַמ
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 תבשל תירחש תלפת הצ

 וזלעו ומש הֶיִּב זרובְרעּב בָכְרְל ולס ' םיִהְלֶא ןיִא ויִרְעְלּבִמּו
 דובְּכ םָש ףּורַּב : הדֶלַהְתּו הָכְרְבלָּכ-לַע םֶמורָמ ומָש * וינָפְל

 : םֶלּוע דעְו הֶּתַעְמ ףְרכמ יי םש יהי : דַעְו םֶלועְל ותּוכְלמ
 : דעְםֶלּועְל ףְרמַה י ורב פר קב ןח להק

 השע ףָשח ארובו רוא רַצּוי םֶלועָה ףְלֶמ וניִהְלֶא יי הָתַא ורב
 : לּכָהדתֶא אָרוכּו םולָש

 םיפיסומ רצוי םירמואשכ

 (: יִהְיַו רמָא לָּפְאָמ תורוא םיִיַח רַצואְּב םֶלוע רוא)

 : ייכ שודק ןיא ּורָמאַי לַכַהְו ' ףוחְּבְשי לכַהְו ףוְרוי לכה*
 תותְלּד םוילֶכְּב חֶתופַה לֶאָה ' לכה רֶצוי הָלָּפ ףּוממורָי לכה
 הָנָבְלּו הָמּוקְממ הָּמַח איצומ ' עיקר ינולח עקובו : חרזמ ירעש
 תרּדְמָּב אָרְבָש י ויבשוילו ולָּכ םֶלועָל ריִאַמּו : ּהָּתְבש ןוכָמְמ
 שָרַחַמ ובוטבו ' םיִמָחְרְב ַהיִלָע םירדלו ץרָאל ריִאְמַה + םיִמָחְ
 זָאָמ וחבל סֶמּורָמַה דל תישארְב השָעַמ ריִּמָת וכ

 ונעש ןגמ + י ונבְנְשַמ רוש" נז ודא 0% םחר * זכיִכרה
 ימו * ךָתְלִּב סָפֶא ' ףֶרֶלז ןיאו * ףכְרעכ ןיא : ּונְרַעַב בָנשמ
 ףתֶלוז ןיִאְו * הראה םבֶלועּב ּוניִהְלֶא ! ךכְרַעְכ ןיא : ךֶלֶמוד
 ' ַחישָמַה .תומיל ּונְלֶאְ ףתלכ ספא : אָּבַה םֶלועַה יִיַחְל ּונָבְלמ
 : םיִתַמַה תיחתל ונעישומ הל הָמּוד ןיאו

 ! רֶמָשְנלָכ יִפּב ךְרְבְמּו ףּורְּב ' םכישעמזהה -לָכ לע ןודָא לא
 - חָאְגְתַמַה : ותוא םיִבָבְק הָנּובְתּו תעד ' םלוע אְלַמ ובּוטו ולד
 רושימּו תּוכָז : הָבָּכְרָמַהד לע רובָכָּב רֶּדְהְנְו * שָרְקַה תויַח" לע
 אָרְּבִש תורואָמ םיִבוט : ודובְכ ינפְל םיִמַחְרְו דָסֶַח * ואְסְּכ יִנָפל

 ' םֶהָּב ַתָנ הָרּובְנּו כ לָּבָשהְבּו הָיִבְּב תעְרְּב םֶָצִי ' ּוניְלֶא
 והאצמת * ונרוצ ךרבתת דע ץראל ריאמה םירמוא השעמה ימיב דחאב ט"י לחשכ *

 : ךודוי לכה ןיגגנמ תוחילסה ימי דע לודגה תבשמו : ו"כ ףדב לוח לש תירתשב
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 תבשל תירחש תלפת וצ

 .הדָאְנ * ּהָנְנ םיִקיִפְמּו ויז םיִאְלַמ : לבת בֶרָקְּב םיִלָשומ זרויהל
 םכישע ' םֶאוכָּב םכישָשְו םֶתאָצְּב םיִחָמְש-: םֶלועָהלָכְּב םֶויז
 הָנְרַו חֶלֶהַצ ' ומשל םיִנְתוְנ דּובָכְו רָאְּפ : םֶנוק ןוצר הָמיִאְּב
 תַרּוצ ןיִקְתַהְו הֶאְר ' רואדחרֶזיו שָמָשל אָרְק : ותּוכְלַמ רֶבְְל

 תֶלְדְגּו תרֶראְפִת * זכור אָבְצ"לָכ ול"סינתונ חַבָש + הֶנְבְלַה
 : שָרקַה תויחְו םיִנַפּואְו םיִפְָש

 בו הָלַעְַ יִעיִבְשַה םויּב םיִשעַמַה"לֶכַמ תַבָש רָשַא לאל
 םויִל אְרְק גְנְע הָחּונְמַה םויָל הָטַע תַרָאְפִּת * ודובְכ אָסְּכילְע
 -לָּכַמ *לֶא תרבש וּבָש יעיבשה םוי (לש) חַבש הז : תרָּבשזר
 הָּבָשַה םויל ריש רומָזִמ רַמּואְו ַָּבשִמ יִעיִבְשַה םויו : ותָכאְלָמ
 חַבַש * ויִרּוצָי-לַּכ לֶאְל ּוכְרְביִו ורָאַּפי ךָכיפְל : ייל תודוהְל בוט
 ומַעְל זדֶחּונְמ ליִחְנַמַה לדפ רַציי ְךְלַמ לֶאְל ּונָּתִי קרְלדְּו רה

 י שּדְקְתָי וניִהְלֶא י: ףמש : שְרְק תַפַש םויָּב ותָשְרְקַּב לֶאְרְשי

 : תרַחְקִמ ץֶרֶאה לעו לעממ םִיִמָשּב * ראפר ונָכְלַמ ףרכזו
 רואהיִרואמדלעו ' ירי 7דשעמ חבשדלע ּונעישוְמ ףרְבְרה
 : הָלָפ ףורָאָּפ * תישעש

 ּךֶמַש חַּבָּתְשי * םישודק ארו ּונְלָאוגו ּונְּכְלַמ ּונְרּוצ ךרְּבְתִת
 זכיִרְמוְע םֶלָּכ ויתְרְשִמ רָשֶאו םביִתְרַשִמ רַצְי ' ּונָּבְלַמ רעד
 'םִיַח םיִהלֶא יִרְבַ לוקב דַחָי הָאְריְב םיעיִמשִמּו *םלוע םּורְב
 םֶלְְו * םיִרוּבְג םֶלָּכ ' יור לכ םיִבּוהֶא םֶלָּכ : םֶלוע למ
 ' םֶהיִפדתֶא םיִחְתּוּפ םֶלכְו :םֶנוק ןוצְר ' הָאריְבּו הָמיִאְּב םישע

 * םכיחְבַשְמּו םיִכְרְבְמּו זֶרְמְמו זדִריִשְּב רֶרָחְטְבּו זדָשְדַקְב
 לֶאָה םבש"תֶא : םביִביִלְמַמּו םכישיִדְקִמּו זיִציִרְעְמו זכירָאָפִמּ
 זכיִלְּבְקִמ םֶלְכְו + אוה שורק ' תצְרונהְו רובגה "דורְגַה ָךְלָמַה
 ' הֶזְל הֶז תּושר םיִנְתּוְנְו * הדֶזִמ הֶז םִיִמָש תרּוכְלַמ לוע םֶחיִלָע

 הדָמיעְַבּו * זדַרורְּב הדָּפָשְּב * ַחּוְְרַחְנְּב םבֶרֶצויל שידקזרל
 : הָאְריּב םיִרְמואְו םינוע דָחֶאְּכ םֶלְּכ ' הָשְרְה
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 תבשל תירחש תלפת זצ מ

 ! ּודוכְּכ ץֶרָאָהְלָכ אלֶמ * תואָבָצ י! * שודק שודק שודק

 םיִפְרש תַמִעְל םיאְשַנְתִמ לורג שעָרְּב שֶרְקַה תויחו םיִנַפואָהְ
 : ומוקּמִמ ידו ורב * םיִרָמּואְו םיִחְּבַשִמ םֶתְמַעְל

 םינפואהו םוקמב תויחתהו םירמוא ןפוא םירמואשכ

 וכְרַבַי םיִלֶארָאְו נרי םיִפְרְשּו ּורָאְפי םיִבּורְכּו וררושי תויָחַהְ

 זיִחְּכַשְמ םֶתָמַעְל םכיִפְרֶש תרַמַעְל בּורְּו ןפואָו הֶיחלּכ יִנפ
 | 6: ומוקֶמִמ יידובְּכ ךּורָּב * םיִרָמואְו

 ורמאי תּוריִמֶז םָיקְו יח לא ָךְלֶמְל ' ּונֶּתִי תומיעְנ ףּורְּב לֶאְל
 ' תּושְרַח השע ' תורובְג לעופ ודַבְל אּוה יִּ ' ּועיִמְשָי תוחְּבָשַתְ
 ' תּואופר ארוב * תועּושי ַחיִמְצַמ ' תוקרצ ערוז ' תומחְלִמ לַעּב
 דיִמָּת םוידלֶכָּב ובּוטְּב שַָּחְמַה ' תואְלְפִּנַה ןודא * תולְהִת אונ
 סֶלּועָל יִּב * םיִלרִג םכירוא השעל רּומָאְּכ : תישאְרְב הָשַעַמ
 ' ורואְל הָרָהְמ ּונְלְכ הָּכְִנְו ריִאָּת ןויַצ לע שָרָח רוא : ּודְסַח
 : תורואָמַה רַצְיי * יי הָּתַא ָךּורְּב

 ָתְלַמָה הָרְתיִו הָלודְג הֶלְמָח ' ּוניהלֶא יי ּונָתבַהֶא הָּבִר הָבָחֶא
 םֶדָמַלִּתַו ' ףַב ּוחָטְבַש ּוניִתובָא רובעב ' ּונָכְלַמ ּוניִבָא + ּוניִלע
 ' םֶהְרְמַה ןַמַחְרַה בָאָה ּוניִבָא : ונדְמלתו ונָנָחֶת ןּכ * םיִיַח יקח
 דַמַלְל דומלל עומשל ליכשהלו ןיבהל ּונָּבְלְּב ןַתְו 'ּוניִלָע םחר
 : הָבָחְאַּב ךֶתְרות רּומְלַת יִרְבְִּילָּכ-תֶא םֶיִקְלּו תושעלְו רומָשל
 נב רָחְָו ' יוצב נבל קבדְו ' ףְרַרורּב ּונְַע רֶאָקְ

 ףשרק סב יִכ" דעוְלּעָל שובניאל ' מש ֶאְְיו הָבַחאְ
 ונָאיִבָחְו : ףֶתַעושיִּב הָחְמְשנְו הָליִנָנ ' ּונְחְטְּב אָרּונַהְו לודָנה
 : ּונָצְרַאְל תּוימְמוק ּונכיִלותו * ץֶרֶאָה תופנּכ עַּבְרַאמ םולשל
 ןושֶלְו םעדלָּבִמ תררַחַּב ּונָבּו * הָּתַא זרועושי "דעופ לא יִּ

 ְךרָחְיְלּו ףל זרורוהל * תֶמָאְב זדֶלְס לדה ףֶמשל ּוּתְבַרְְ
 : הָבָהַאְּב לֶאְרְשָי ומַעַּב רחובה ' יי הֶּתַא ךּורָּב ' הָבְהֶאְּ
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 תבשל תירחש תלפת חצ

 : ץֶמָאָנ ףָלֶמ לֶא רטוא ריחי
 דובְּכ םש שחה \ ; דַחֶא ! דוח 4 קדָוהי לֶאְְש עַמְש

 נא דשא -- ל וזהו א -לָכְבּ הש לכ
 תְבָשְּב סָּב תתרּברְו ףיְנְבל זּתְִנָשַ : ףֶבֶבְללע םכויה ףוצמ
 -לַע תואָל םֶּתְרַשְקּו : ךָמּוקְבו ףְּכְכשְבְו ךררב ךַתְכְלְבּ ּךַתיִבְ
 ךזְריַּב זרז" - זכָּתְבזרְכּו : ףיניע ןיִּב ערפסְטְל ּויָהְו ד
 : יִרְעָשְב

 םֶכְתֶא זדּוצַמ יכנָא רָשֶא יִתוצְמלֶא ועמשת עָמש"םֶא הדיָהְ
 -לָכָ םֶכְבַבל לב ודבָעְלּו םֶכיִהְלֶא הדֶוהְירתֶא זדָבַהֶאְל םּויַה
 זרַפַסָאְו שוקְלמו קררוי ותרַעְּב םֶכְצְרַא-רֶטִמ יְרַתְנְו + םֶבְשְפַנ

 ָתְלַבָאְ 2 ךרָשּב בשָע יּתַתְנְו : ףֶרַהְצִו ףשריתו ףנגד
 סיהלא םָּתְרַבְעְו םֶּתְרַסְו םֶכְבַבְל הָתְפִיְַּפ םֶכְל ורָמְשה : ָּתַעְבְשְ

 -תֶא רַצעְוֶכָּב רוה" זדִרָמְו * ֶהָל םֶהיִוחְּתְשָהְו םיִרחֶא
 םֶּתְרַבַאְו הָלּובְיתֶא ןִּתִת אל הָמדֶאָהְו רֶטְמ היִהְייאלְו םיִמשַה
 "תֶא םֶּתְמְשְו : םֶכָל ןתנ הָוהְי רָשֶא הָבטַה ץֶראָה לעמ הָרָהְמ
 "לַע תּואָל םֶתִא םֶּתְרשְקּו םֶכשְפנְ"לעְו םֶכְבַבְללַע הָלֶא יִרָבִּ
 םֶכיִנָּבִדִֶא םתרא םרְדַטְלְו : סֶכיִניִע ןיִּב תפָטוסְל ּויַהְו םֶבְדָ
 : ךמוקבו ףּכְכָשכְו ךִרְרכ הכלב ַהיְִּב ףּתְבְָּב סב ףרהל
 ימיו םֶביִמִי וברי ןעמל : ףיִרעשבו ריב זרוזּוזמ"לע םָּתְבַתְכּ

 יִמיִכ םֶהְל תַתָ ל הָוהי עַּבָשָנ רָשָא הָמְרֶאָה לע םֶיִנְב
 : ץֶרָאָחְלַע םיִמָשַה

 זהְרמָאְו לֶאְרְשי יִנָּבְילֶא רד : רמאָל הֶשמלֶא הָוהי רָמאיו
 -לע ונתנו םתררל םֶהיִדְנְב יִפְנָכְלְע זרֶציִצ בה" ושעו םֶהְלֶא
 והא םֶהיִאַר תרַציִצל םֶכְל הָיָהְו : ערֶלְבִּת לת ףָנְּבַה זרַציִצ

 יִרָחא ורות תא םֶהישעַו זוהי תוְצמָכתֶא םתְרְכְ
 רכזת ןעמל : םֶהיִרָחֶא םיִנז םֶתַארָשֶא םֶכיִיִע יִרַחֶאְו סֶכְבַבְל
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 תבשל תירחש תלפה טצ

 הָוהָי יִנָא : םכיהלאל םישדק םֶתיִִהְו יִתּוָצְמלָּכ-תֶא םֶתיִשָעַ
 םכל ?רויקל םִיִרְצִמ ץראמ םֶכזְרֶא יתראָצוקד רָשָא סֶכיִהְלא

 :םֶכיְִַא וי יִנָא םיחלאְ
 דָמָחְנְו ביִָחְו בה ממנו רש םכיקו ןוכנוביִצ תרֶמָא

 הדֶוה רָבְדַה זדָפָו בוטו ו ןקתְמּו * רידאְו פ4ְרונְו םכיִעְנְ

 וע ונ ניב "רע 7 וניִתובָא ויל" , ל -
 םיִנְושאַרַה לע : [- לארי ער ;רורוה"לכ לת ה

> || |. 

 רוצ ונרצו | וניתובא א וי וניזרובת - ונכדמ
 ֶָתַלּז םיִחלֶא ןיא * ּףמש םֶלועַמ ונָליצַמו ונדופ * ּונתעושי

 םֶהיִנְבִַל עישומו ןִנֶמ םֶלועְמ תצוה דָּתַא ּוניְתובָא תררזע

 ךיִטָפְשמּו ' ְּּבָשוְמ זכלוע זכור + רודָו רודלְבְב * םֶחיִרַחְא
 - ַעַמֶשיַש * שישו ירא | ראפ יִסָפַא רע הירו

 ןיפילחמ ןילופב לבא * הז ביציו תמא תולהק הברהב םירטוא תלוז םירמואשכ *

 : םינושארה / קר

 -לַע הֶזַה רָבְּרה הֶפְִו בוט ןֶמָאְנְו רשיו םיקו ןוכְנו בצו תַמָא
 עז תורוד"לָּכ דעו וניתורוד עו ניב ּוניִלְעְו וניתובַא
 קח דע םלּעְל םיִנורַחאָה לעו םינושאְרֶה לע י רבע לארשי
 וניתובַא יַהלאְו וניה-לא יי קצה הרדֶּתַאְש זרָמָא : רובע אדו

 8 : הֶּתִא ּוניִתובָא ודפ למ אּוה הָּתַא : דַעְ לשל

 | יל א יא ָכָחַאְּב אְָקנ ב לע \ לודְנַ -/
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 תבשל תירחש תלפת ק

 אוה הָּתַאְו * ןושאר אּוה הָּתַא תַמָא : םֶביִר ביִרְל רובו ְךְלִמּ
 זכיִרְצִמִמ : עישומו 09 ל ונל יא עמ | רח

 | העט זכידזו העקב ףוסר כו ' ל ףרוכבו זְגְַה
 : רֶתונ אל םֶהָמ רָחֶא * םֶהיִרְצ םִיִמ ּופַכִַו ' זְּרְרַבָעָה םכירידיו
 * תוריִמז םירירי ּונָתָנְו * לֶא ּומְמורו * םיִבּוהֶא ּוחּבַש ;ראז- לע
 םֶר : יו יח לא ףלמל * תואָדּוָהְו תּוכְרֶּב ' תוחְּבְשְתְו תוריש
 איִצומ * םיִלָּפש ּהיִּבְנַמּו * ;ביִאְג ליפשמ ' עצרנו לדג אָשְנְו
 סַעְּוש תַעְּב ומַעְל הָנועו * םיִלּד רֶזועו * םיִוְנְע הָדופּו * םיִריִסַא
 יִנָבּו קרשמ ' ָךְרבְמו תצוה ורָּב  ןוילָע לאל זרולָהת : ויִלֶא

 :םְֶכ ּורמָאְו  הָּבִר חָחְמשּב  הָרִש ו ךְל לאש
 תַלַהְת אָרּונ * שָרְקַּב רּדֶאְנ הָכְמְכ יִמ * יי םֶלאָּב הָכְמָכ יִמ
 : אָלָּפ הָשָע

 סֶלְּכ רַחָי ' סה תַפָש לע ףִּמשְל םיִלּואנ ּחְּבִש הָשְדַח הרש
 : דָעְו םֶלַעְל ףלֶמי יי * ּורָמָאְו ּוכיִלָמִהְו ודוה

 הרַרּוהְי ףָמָאנְכ זרַדֶפו * לאְרְשָי תַרֶזְעְּב הָמּוק ' לאְרש רוצ
 ' יי ָּתַא ףּורַּב * לֶאְרְשי שודק ומָש תואָבְצ יי ּונְלֶאְג : לֶאְרֶש

 : לַאְְַי לא
 : ךֶהְלִהִּת ריִגי יפו חֶתְפִת יִָפָש יִנדֶא

 יהְלֶא זבָהְְבַא יהלֶא ּוניִתובָא יחלו וניהלֶא * יי הָתַא ךּורב
 לָמוג ןוילע לא אַרונַהְו רוּבְגַה לוד לאה בקע יהל ק קחְצָ
 ינֶבְל לָאּוג איִבַמּו תובָא יִדְסַח רכוזו לכה זדנקו םיִבוט ₪

 : הָבָהֶאּב ומש ןַעַמְל סֶהיִנְב
 םירמוא חבושת תבשב

 ' םיִיַחְה רָפְסְ ּונבְתְכְו * זכייחב ץפָח ףַלִמ ' זייחל ּונְרְבְ
 (: םייח םיִהלֶא ךְנעַמְל

 : םֶהָרְבַא ןגֶמ '  הָּתַא ּורְכ * ןנְמּו עישומו רזוע ףַלִמ
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 תבשל תירחש תלפת אק

 ' עישּוהְל בַר זרֶּתַא םיִתְמ הֶיַחְמ יִנרֶא םכֶלועְל רוב זדָּתַא
 רָסָחָּב םיִּיַח לָּכְלַכְמ 0: םשֶגַה רירומּ ַחּוְרֶה ביִשָמ) ןיפיסומ ףרוחב
 ריִּתַמּו םילוח אָפּורְו םיִלָפּונ ףמוס םיִּבַר םיִמָחְרְּב םיִתָמ הָיַחְמ
 יִמּו תורּובג לַעַּב ףומְּב ימ רָפָע יִנָשיִל ותְנּומָא םכיקִמּו םירּופָא

 : הָעּושְו חיִמְצַמּו ָיַחְמּו תיממ ףְלִמ ךָליהַמּוד
 םירמוא הבושת תבשב

 (; םיִמָחְרְּב םיִיַחְל וירוצי רֶכוז ' םיִמָחְרֶה בא ּךומָכ ימ

 : םיִתּמַה הָיַחְמ יי הָּתַא ורב * םיִתמ תויַחְהְל התא ןִמָאְְ
 ' הֶלָס ּךּוְלְלַהְי םוידלֶָכְּב םישודקו שודק ףִמשו שודק זדָתַא"

 , : שודקה לֶאָה  הָּתַא ףּורְב
 םירמוא הבושת תבשב

 6: שודקַה ףֶלָמַה יי הֶתַא ךורכ

 הלפתה תרזחב ץ"של השורק *

 יִמָשּב וזרוא םביִשירְקַּפש זכָשְּכ םכֶלּעָּב ףֶמַש זרֶא שּדְקְנ
 : רַמָאְו רז 7ָא הז תצרקו ּףאיִבְנ די *דע בּוזרֶכַּכ םכורַמ
 : ּודובָּכ ץֶרָאַהְדלכ אלַמ תואְבַצ יי \ שודק שודק ו שורק ח'ק
 םיִאְשִנְתַמ לוק םיִעימשמ קָוְחְו רידא לודָג שעְר לוקְּב זֶא 'ח
 :ומוקִמִמ יי דובְּכָךּורָּב חי'ק : ורמאי ךּורְּב םֶתְמַע םיִפְרָש תַמָעְל
 יִתָמ ךְל ּונְחְנִא םיִּכַחְמ יִּכ ּוניִלְע ולָמתו עיפות ונְָלַמ ךֶמְקִמִמ
 שדָקְתַתְ לדגְִַת : ןוכשת רעו םלעל ונימיב בורְקּב ןויִצְּב ךלמּת
 הָניִאְרִת ּוניִגעְו : םיִחָצִנ חצנלּו רּודָו רודל רע םלשורי ךותְּב

 : ףקרצ חיִשְמ רוד ירי לע ףזע יִרישְּב רּומָאָה רב ףְתּוכְלַמ
 : הָּולְלַה רדָו רד ןויצ ףיהְלֶא םֶלּועְל :י ףלְמי יי'ק

 ְךַחְבְשו שידקנ ךֶתָשְדְק םיִחְצְנ חְְַלּו ל דיג רוד רודל 'ח
 שודקו לּורָג ךָלֶמ לא יִּכ דעו םֶלועְל שּומָי אל ּוניפִמ ּוניהלא

 : שודקה לֶאָה יי הָּתַא ףורֶּב * הָּתַא
 % שורקה ךֶלָמַה י! הָּתַא ךּורָּב) םיסמ הבושת תבשב
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 תבשל תירחש ו בק

 א ינו 6 רה לע א ודַמָעְב  תְהָנ ושארֶב תֶראָּפ
 בּותַכ ןַכְו * תרָּבַש תררימש םבָחָּב בּוהֶכְו * ּורְָּב דירוה םכיִנְבַא

 תֶּבַשַה תֶא תושעל תֶבַשַה תֶא לֶאְרְשִי יִנָב ּורְמָשְו : ףתְרותְ
 יִּכ םֶלעְל אוה תוא לֶארָשיייִנְּב ןיִבּו יִניִּב : םֶלוע תיִרְּב םֶתרדְל
 . יעיִבשַה םויבּו ץִרָאָה תֶאְו םימשה תרֶא יי זרָשִע םיִמָי זרֶשָש
 ותְלַחְנָה אלו ' תוצְראָה יול וניהלא יי ותַתַנ אלו : שַפָנִו תבש
 יכ * םבילרַע ונכשי אל ותָחּונמּב םַגְו * םביִליִסְפ יבול וכל
 ' ּתְרָחּב םֶּכ רָשֶא בקע ערול + הָבַהְאְּב וּתַתָנ ךמע \לארֶשיל

 יִצְ יעיִבשבו * ףֶּוטמ יָת עְבְשו ל יעיִבָש ישדקמ םע
 : תישאַרְב ומ השקל ר כ ארק ותוא םיִמָי תַּדִמַח יי וב

 ומכל רו רהט | תושב ו ונַחְמשו יו הבט ונעְבש תות ונָקַלַ
 ףשדק תש ןוצְרְבּו ָבָהֶאְב וניהל יּונליִחְנַהְו תא 2
 :תֶבַשַה שדקִמ יי הא ורב ּמָש ישדקמ לארי הב וחי

 הָרְבָעָה תֶא בָשָהְו םֶתְלּפְתַבּו לארשי ףּפַעְּב וניִהלֶא ו הצר
 ןוצְרְּב -לבקת הָבָחֶאַּב זכְתֶלַפְתּו לֶאְרְשִי ישאְו ' ףָתיִּב ריכרל
 : ךמַע לֶאְרשי תרבָע דיִמָּת ןוצְרְל יהְתּו

 דעומה לוחו שרח ט שארל

 עַמשיְו הָצְרִנ הֶאְרִיו עיניו אכיו הֶלַעְי וניתובא יהלאו וניִהְלָא

 ֶּב חיש ןורְכְו וניִתובָא ןורכמו ּוננודקפו ּונְנורְכְז רֶכְזיו דקפיו
 תריּב ךמַע-ֶּכ ןורכזו ךשרק ריע םבלֶשּורי ורכז ךֶרְבע רוד
 זכיִיַחְל םיִמָחְרְלּו רֶסָחְלּו ןֶחְל הדְבּוטְל זרֶטיִלְפל היִנַפְל לַארשי
 : הֶזַה שָרַחַה שאר שיח שאנ םויָּב םולָשְלּו

 תספל

 0 הֶזַה תוצמה גח)

 תוכוסל

 ( הֶזַה תוּכְסַה גח)
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 .תבשל תירחש תלפת נק
 ונָעיִשוְהְו ' זדָכְרֶבִל וב ּונְדְקַפּו ' זדֶבּוטְל וב ּוניִהְלֶא יי ּונָרְכְז
 ונילע כָחְרְו ּונָגַחְו פוח םכיִמָחְרְו הדעּושי רַבְדְבּו : : םכייחל וב
 (: הָּתַא םּוחַרְו ןונח ָךְלֶמ לא יִכ ּוניניע ךיִלֶא יִּכ ונעַישוהו

 ריִזַחָּמַה יי הֶּתַא ור םיִמָחְרַּכ ןויִצְל ךְבּושִב ּוגיִנָע הָניִזִחַתְ
 : ןויִצְל ותַעְכְש

 אוה הָּתַאש הל ונֶחְנִא םידומ
 וניתרובתצ 'הלתו ונחל "

 מ ונוח רוצ דע פךיע
 ' רודְו רודְל אּוה הָּתַא ּונְעשי

 לע' ּףָהַלְַּת רפסנו ל הְָוְ
 "דעו ּףרְיִּב םירופמזה נייח
 לעו ךָל זרודוקפה ּוניִתומֶשנ

 לע ונע זבוי"דדֶכְּבָש ףיסנ
 ילֶכְבָש ףיְִרּיְִו ףיָתואְלְפִ
 בוטה ' םיִרַהְצְו רו ברע תע
 םָחְרְמהְו * ףיָמָחְר ּולָכ אל יִּ
 םֶלועִמ ' ףרֶסַח ומַת אל יִּ
 : ףל וניוק

 : ןנברד םירומ .

 תדְרַאָש ל ּונְחְנִא כירומ
 וניתובא יהלאְו ּוניהְלֶא יי אוה
 רצוי ּונְרָצְע רָשָּבלָּכ יהיה
 תרואָדוהְו תרוכְרֶּב זרישארְב
 לע שודקזדו לורגהד ךמשְל
 ונחת כ ' ּונָּתְמִיִקְו ונְייִחַהְש
 וניר ףופָאו ניקו
 יקח רומשל : ּףךשדק תּורְצַחְל
 בָבְלְּב בעל נוצר תושעלו
 ' ל םידומ ּונַאש לע ' סלש
 : תואָדוהַה לֶא ּךּורְּב

 : ו"ל ףדב םיסנה לע ןאכ םירמוא הכונחב

 : דַעָו םלועְל ריִמָת ּונּכְלַמ ףמש םַמּורְתָיְו ףרֶּבְתי םֶלְּכ-לְַ
 הבושת תבשב

 6 ָךָיִרְב יִנָּבדלָּכ םיבוט םיִיַחְל בּותְכּ

 וגָהעּושָי לָאָה תָמָאְּב ךמש"תַא ּוללְִיִו הָלָפ וי םיִיַחַה לכו
 : תודוהל הֶאְנ ףְלּו ךִמש בוטה יי הֶּתַא ךורֶּב * הֶלָס ּונָתְרְזְעו

 הרזחב הז רמאי ץ"שה

 ְרותַּב תרֶשְּלַשְמַה הדֶכַרְבַב ּונָכְרַּב וניִתובַא יהלאו וניהל
9% 

 נח ינו ןרַהא יִפמ הָרּומַאָה בע המ ירי לע הָבּותְכַ
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 תבשל .תירחש תלפת דק

 יל ויִנָּפ ו < רש + ךרמשיו ! ףכְרְבי * רּומָאְּכ ךשורק םבע

 6 םּולש ל שמ יל יינָפ י אשי  ָךְנִח
 ילָּכ לַעְו ּוניִלִע םיִמָחְרְו דָסָחְו ןח הֶכְרְבּו זדבוט שכולש םיש
 רואָב ִּכ ףיְנָּפ רופּכ דָחְאְכ ּונלְּכ ּוניִכְמ ונכרְב מע *לֶארשי
 קרקרצו רֶסָח ערַבָהאְו זכיִיַח זרות ּוניִהְלֶא יי ּונָל תִרְתָנ יִנַּפ
 ךמַע זרֶא ףרבל היגיעְּב בוטו םּולָשְו םכיִַחְו םכיִמָחְרְו הדֶכְרְּ
 הרָּתַא ףּורְּב רפסכ ת'שב : ךֶמּולשַּב העשב זרע -לָכְב לאש
 : םולָשַּב לֶאְרְשי ומעְ"תא ךַרְבְמַה יי

 פל בנו רכז הָבּוט הָסְנְרּו ולְָו ָבְְב םיִַ פס
 ךורָּב ' םולָשְלּו זכיִבוט םכייחְל לאְרְשָי תריּב ָךְּמַעלְכְו ּונְחְנַא
 6: םולשה הָשע יי הָּתַא

 ישְפַנ יללקמלו הָמְרִמ רבּרַמ יִתְפְשּו ערמ ינושל רוצְנ י והלא

 ךיֶיִצִמְּו ףתַרותַּב יִּבל חַָּפ הָיְהְּת לכל רַָפְְּב ישָפִנְו ;כודַת
 זכָהְצִע רפָה דֶרַהְמ זרַעְר ילע םיִבָשּוְחַהלֶכְו ישְפַנ ףודרת
 ' נמי ןעמל זדשע ' ףִמְש ןעְמְל הָשע ' םכַתְבשְחמ *דקלקו
 ןּוצְלחִי ןעַמְל ' ףַתְרּוזה ןעמל זרשע * ףתרשרק ןעָמְל קרש
 ןוינזרו יפרירמז ןוצרֶ ויזר ' ינגע ףנימי זרעי י רי
 הרשע תה ויִמורְמָּב םכולָש זדָשע : יִלְָגְו ירו יי נפל יכל
 +! ךינפלמ ןוצר יהי : ןַמָא ּורָמָאְו לאש וניִלְע זכולש
 ּוניִמיְּב הרִרהַמְּב שָּרְקְמה זריִּב הדְנֶּביִש ּוניִתובָא יַהלאו ּוניָהְלֶא

 םיִנָשְכּו םֶלוע יִמיִּכ הֶאְריְּב ףְרְכַענ פו : ךְתַרְתַּב ּנְקֶלָח ןתו
 םיִנָשְכּו םלוע יִמּכ םֶלָשּוִיו הָרּוהְי תַחגמ ייל הָבְרֶעָנ: תוינומְדק
 : ת"ק םדוק ללה םירמוא ט"ו הכונהו ח"רב ןכא ת"ל רמאי כ"חאו רזוח ץ"שה ; תי נמק

 הרותה תאירק ררס

 הז םירמוא ןילופב

 זרּוכְלמ ל : ךיִשַעַמְּכ ןיִאְ יִנדֶא םכיהלֶאְב ףומָּכְדיִא
 למי יי " ְךֶלִמ " למ 9 הורו -לכב ךֶתְלַשְמ ָמַמּ זםכיִמְלְע לכ

 6 םולשַב ומע"תא רי י ין ופעל זע יי : רעו םלעל
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 תבשל תירחש תלפת הק

 ;רומוח נב ןויצדערַא נוצר זכייה םכיִמָחְרִהִה ב
 ןורא תשנו זכר דא ָךִמ 'ּונחְמּב רבל בכ : לשר
 : םיִמְלוע

 הז םירמוא ןוראה ןיחתופשכ

 ופניו ףיִבְיִא וצפו יו הדָמּוק זרשמ רמו ןרָאהה עָקְנַּב יזרֶיו
 : םֶלָשּוְימ רבו הרות אַצַת ןויִצִמ יִּכ  ףיְגְפִמ ףיִאנשמ

 : ותָשְדְקִּב לֶאְרְשָי ומעְל הָרּות ןַתְנש ּוְּ
 וירחא להקהו לארשי עמש ץ"שה רמוא זנכשא תולהק תצקבו ןילופב

 : דָחֶא  ּוניִהְלֶא ! לֶאְרְשַי עמש)
 6 ומש אָרּונְו שודק ּוניִנודָא לוד ּוניִהְלֶא רָחֶא

 רמואו ת"סה חקול ץ"שהו

 דָחַי ומש הָמְמוְו* יִּתֶא ייל ולד
 ןינוע להקהו

 ל דוההו חצְגהְו תרֶרָאְפִתִהְו זדַרובְגַהְו דֶלְגַה יי -

 םירמוא ותכילה ךרדבו םש ןירוקש המיבל 0 ונימי ךרד הנופו ודיב ת"סה היבגמ

 : אָשַנְתִיְו םַמורְתִיְו ראְּפְתִו חַּבַּתְשיִו שַדְקְתִיְו לּדְגְתִי לכַה לע

 ערומְלועְּב : אוה ףורָּב שודקה םיִכְלִּמִה יִכלמ ףְלְמלָש ומָש

 וְרְי ןוצרכו ונוצרכ : אה וכלועהו זרה זכְלועזק אָרְבש
 הְולֶא תויִרְּבַהְלָּכ ןודָא םיִמְלוְעָה רּוצ : לֶאְרְשי תיִּבלָּכ ןוצרְכְ
 : םֶדְק יִמָש יִמָשּב ןֶכּושַה םּורָמ יִכָחְרָמִב בשויה : תושָפְנַה -לָכ
 שקי ןָכְבּו : רובָּכַה אָפּכ לע ותשרְקּו תויחה לע ותָשְדְק

 שֶרָח ריש יינָּפְל רַמאנְ : יִחלכ נעל וניל יי ּונָב ךמש
 הָיְּב תרובְרָעְּב בֶכורְל ּולְס ומש ּורָמַז כיהלאֶל ּוריִש : בּותְכַּכ
 : בּותָכַכ ּוהָונ לֶא ובּושב ןיִעַּב ןיע ּוהארנו : וויִנְפְל וזלעְו ומש
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 תבשל תירחש תלפת וק

 -לָכ ּואְרְו ץי רוב הָלְנִנְו רַמָאְנְי ןויצ בוש ואי עב ןע יּ
 = + רד  יִפ יִכ וּדְחַי רָשְב

 ליִעיְו םיִנָתִיִא תיִָּב רוכזו םיִסּומַע םע םֶחַרָי אּוה םיִמָחְרֶה בא
 זכיִאּושָנַהְֶוִמ עָרָה רֶצָיִּב רַעְנַו תוערה זרועַשַהְְִמ ּוניִתּושְפנ
 הָבוט הָּבְמַּב ּוניִתְולַאָשִמ אָלַמיִו םיִמְלוע תטיִלפל ּונתוא ןח

 : םיִמָחְרַו הָעושי
 רמואו וחתופו ןחלשה לע ת"פה חינמ המיבה לע ץ"שה עיגהב

 לֶרְג ּובָה לּכַה :ןִמָא רָמאנְו וכ םיפוחה לכְל עישויו נו רוזעיו
 ןהכה ינולפ רב ינולפ דומעי : בֶרְק ןח ' הָרותַל דובָכ ּונְתּו וניהלאל

 דָמיִמּת + זרות : ותַשְרְקּב לֶאְרְשָי ומַעְל הָרות ןתָנָש ףּורַב

 םירָשי יי ידוקפ : יתַפ תַמיִּכָחַמ הָנְמְאְג יי תורע : שפג תַביִשְמ
 י! * ןּתַי ומעל וע יי : םָיָשִע זרריִאמ הֶרב יי תְִצִמ בל יִחְמַשְמ
 ' קרָפּורַצ ! זררָמָא וכרד םיִמָּת לֶאָה : םולשב ומע תֶא רב
 : וב םיסוחה לכל אּוה ןִנָמ

 : םויה םֶכְלְּכ םיִיַח םֶכיִהְלֶא יב םיקבדה םָתאְו להק
 רחא ק"ה ץ"שה רמואו רפסל ירבג העבש ןיארוק תבשב ז"מ ףדב אצמת הרותה תכרב

 : השרפה ףוסב םיקוספ 'ג תוחפל ריטפמל ארוק כ"חאו הנורחאה הכרב יעיבשה םייסש
 ןירוקש העשב רמוא דחא םויו הנש ג"י ןב אוהש ונייהד הוצמ רבל עיגה ונבש ימ

 וז הכרב רובצב ונב ללפתמש העשב וא הרות רפסל ונכ

 : הז לש ושנָעְמ יִנְרָטְפֶש ךּורְב
 םירמואו בתכה רדגנכ ןיטיבמו םעה האריש ידכ ת"סה ןיהיבגמ הרותה תאירק רחא

 דָיְּב יי יפ-לע לֶאְרְשִי יִנָּב יִנָפל השמ םֶשרָשֶא הרּותַה תאז <

 הדיִבְרה : רֶשאְמ ָהיֶבְמְהְו הָּב םיִקיִוְחִמל איה םייחץע : הָשמ
 הדֶלאמְשַּב הָגיִמיְּב םיִמָי ךִרֶא : םּולש היִתְביְִנלָכְו םעְניכרד
 : רידא הָרּוּת ליי וקרצ ןעמל ץפח יש: רובָכְו רָשָע

 : ןקרופ םוקי ןירמוא הנורהאה הכרב ריטפמה םייסש רחא

 ד ינוזמו יכיר ייחו יִמָחְרו אדסחו אָנִח אמש ןמ ןקרפ סוקי

 אָעְרַז : אָיְלְעַמ אַרוהְנּו אָפּוג זרוירבו איִמשר אָּתְעיִסְו יַחיור
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 תבשל תירחש תלפת זק
 : אָתִיִרוא יִמְגְתַפִמ לּוטבי אֶל יִרְו קּוספי אל יד אעְרז ' אָמָיִקו אח
 לבב ידו לארי אָעְרַאְב יד י אָתשיִדְק אָתְרּובַח ןְנּברו ןנְרַמל
 -לָכל ובר ינידלו אָהְביִתְמ יִשיִרְלּו אָתְולג ישירלו יִלַכ יִשיִרְל

 ויקה מדד ןוזרידימלזה יִימלולָכְלּו ןודיִדימְלְ
 אָגְסִיְו ןוקדייח שיפי ןוקדתי ףרְבָי אָמְלְעַר אָּכְלַמ ' אזְרֶיִרואַּב
 אָקַעדלַּכ ןמ ןּובזַתשיו ןוקרפתיו ' ןוהיגשל אָכְרַא ןֶּתַיו ןוהיִמוי

 ןרעו ןמז , ןוהְדְַסּב אה אימשב . מ ןישיב ץעְרמ"לּכ ןמו
 : ןַמָא רָמאנְ

 : ךרבש ימ אל םג ינשה ןקרופ םוקי רמאי אל תודיחיב ללפתמ םא

 ינוזְמו יִכירא ייִחְו יִמִחַרְו אָּדְסִחְו תצָנְח אָיִמְש ןמ ןֶקְרפ שוקי

 אערז : אילעמ תצרוהנו אפוג זרוירבו אימשד תצָתעיסו יחיו
 יִמְנְתּפַמ "רוטב קל ירו קּוספי תצל יד תצעְרז * תאמו אַ
 " אָירְעְז םפע אָיִבְרְבִ * ןיִדָה תּושידק תְלָהָקְילָכְל : צתַרוא
 אגסי ןוכייח שיִפי ןוכְתָי ךרֶבִי תצָמְלְעַה [- תצשנו אלפט
 קצָהעְהלְּב ןמ ןּובְזתְשתו ןוקרפִתִתו ן ןוכינשל אָכְרַא ןֶּתִיו ןוכיִמוי

 ןַמְזלָּב * ןוכְדעסְּב אָחְי תוימשב יד ןרַמ ' ןישיּ ןיעְרמלָּכ ןמו
 : ןֶמָא רַמאנּו * ןִּעְ

 ילָּכדתֶא רֶבָי אּוה * כְקָעַיַו קָחְצְי םֶהְרֶבַא ּוניִוְבַא ךרַּבְש יִמ
 םֶהיִשְנּו םָה ' שָרְקַה - לָּכ שבע ' רוה שָרְקַה "דָהְהַה

 תו ִָב םיִָחיִמש יִמּו * ָהְלרָא-לְָו יונו הי
 רַנ זביִנָתוְנָש יִמּו * *ללפתהְל כותב זכיאָּבָש יִמּו ' הדֶלָפְתְל
 הדקַרֶצּו * םיִחְרּואְל ערפו ' זדְלְָּבַהְלּו שודקל ןייו * רואָמל
 שורקה ' הָנּומָאְּב רּובצ יִכרְצְּב םביקסועש יִמֶבְו * םכיינעל
 קצפריְו ' הלחמי לכ םכָהִמ ריִסְָ * םבֶרֶבִש םשכלשי ' אּוה ורב
 ֶבְ הָחְלְצַהְו דָכְרְּב חַלְשיִו םֶנועְ -. לכל חַלְִיְו * םבָפּוגְלַכְל
 : ןֶמָא רָמאנו * םֶהיַחַא לארשולכ סע םֶהיִרָי השעמ

 | תונידמה ירשל |

 תּוכלמ ותּוכְלמ * םיִביִסַגל הֶלָשַמִמּו ' םיִבְלִמל העּושּ ןתונַה |
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 תבשל תירחש תלפת חק

 םָיַּב ןתּונַה * הָעְר בֶרֶחְמ ודע דוָּדדתֶא זדָצופַה םיִמְלועְִכ
 תֶא רוזעָיו רוצו רומָשיו ךֶרֶבי אוה ' הָביִתְנ םיִזע םָיִמְבו

 .םיַחְי ויָמָחַרְּב םיִכְלְמַה יִכְלַמ ָךְלָמ ' ּולֶאָה תרוניִדָמַה יִרָשדלָּ
 םיִכְלַמַה יל ףלמ + םֶליִצָי קנו ןוָיו זדֶרְצְיֶּבִמּו םֶרָמְש
 תושעל תונָמִחַר םֶהיִרָשְו םֶהיִצָעְוְילָּכ בֶלְבּו בלב ןַתי ויִמַחְרְּ

 * הָרוהְו עַשְנ ּונמיִבְו םֶהיִמיִב * לֶאְרְשְַּכ םעְו ונע הָבוט
 רַמאְַו ןוצְר יהי ןַכְו * "לאו ןויִצְל אָבּו חַטְבֶל ןוכשי *לאְרְש
 ג

 ('ב ז"ט ףר תוכרב) אתולצ רתב בר תלפת רמאל םיגהונ שרחה םיכרבמשכ

 ונילע שּרַחְתְש ּוניקובַא יהלאו ּוניהלַא י ףינפלמ ןוצר יהי
 םייַח םיִכּורֶא םיִיַח ּונָלְְַּתִת הָכְרְבְל הבוטל הָּוִה שְרִחַהְ-תֶא
 קרסנרפ לש םיִיַח הדָכְרֶּב לש םייח הָבּוט לש םייח םולש לש
 תרַאְריו םימש זראי םֶהָּב שיש םיִיַח זרומָצְע ץּולח לש םייַח
 רובָכְו רשע לש םייַח זדָמְלְכּו קדשוב םבָהְּב ןיאש םבייַח אטָח
 ואלמיש םייח םָיִמש תרַאְרִיְו ;ררות תרַבַהֶא ּונב אָהְּתַש םיִיַח
 : הל ןמ מא הבט ול תולאשמ

 הז ן"שה רמואו שרחה ןיזירכמו ןיברבמ ח"ר ינפלש תבש

 אּוה * תּורָחְל תּודְבַעַמ םֶתּוא לַאְגְו וניִתובָאל םיִּסִנ הָשַעֶש יִמ
 ' ץראזר זרופְנּכ עַּבְרַאָמ ּוניִחְרִנ ץּבקיִו בורָקְּב ונזרוא לא
 : ןָמָא רמאנו לֶאְרשילָּ םיִרָבִח

 לכ לעו ונילע אבה ינולפ םויב היהי ינולפ שרח שאר רמואו ודיב ת"כ ץ"שה הקולו |
 : הבוטל לארשי

 ומַעלָּכ לעו ּוניִלְע * אוזד ףּורֶּב שודקחד ּוהָש רה חו'ק כ"חא
 קרעושיל י  ְָמשלּ ןושָשְל * םולָשְלּו זכייחל + לארשי תיִּב
 : ןַמָא רמאנו ' הַָמָחְנְּ

 . : אכ" ףדב ירשא םירמוא

 אלו הלימו הנותח שישכ אלו ץ"וצ א"אש םימיב ץוח תבש לכב הז םירמוא ןילופב
 סרוק באב העשתו תועובש םדוק תבשב זנכשאבו הריפסה ימיכ ץוח שרחה ןיכרבמשכ

 : ירשא

 דוקָפָי אה ' םיִמּוצָעָה ויָמָחְרְּב ' םיִמּורְמ ןכוש ' םיִמָחְרֶה בא
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 תבשל תירחחש תלפת | טק
 שקַה ערולהק * םיִמיִמּתַהְו םכיִרֶשָיַהְו םכייִסָחֶה ' םיִמָחְרּ
 םֶהיִּיַחְּב םיִמיִעְגהְו םיִבָהָאְנִה ' פשה תשדק לע םֶשְפִ ּורְסַמֶש

 ןוצְר תושעל ' ּורְבָּנ תויראמו ולק םיִרָשְנִמ ' ּורְרְפנ אל םֶתומְב

 יקידצ רֶאש םַע * הָבּוטְל ּונִהְלֶא כי : םֶָוצ ץֶּפְחְו םָנק
 : ףופשה וויִרְבַע םבד זרמקנ ּויגיִעְל ּוניִבְיוְאמ זכוקְנו : םלוע
 יסד יִּכ ומע םיוג ּוניִנְרה * םיהלֶאָה שיא הָשמ תַרותַּב בּותְּבַּ

 ירוזלעו : ומע ותָמֶא רָּפְְו יִרָצְל בישי םכְקְנְו םכוקי ורבע
 ןכש :ינ יתיקניאל םֶמָד יִתְְִו * רמאל בּותַּכ םיִיִבְַה רב
 םֶהיִהְלֶא הָיַא םִיּוגַה ּורְמאָי הָּמְל רַמָאְג שָרְקַה יִבְתָכְבּו: ןויִצְב
 שרודדיַּכ רָמואְו : ךופשה ףירבעְדםד תַמְקְנ ּוניניִעְל םיוגַּב ערי
 זיו ןירָי רמואו : םכיונָע תקעצ חַכָש אל רֶכֶז םכָתוא םיִמּד
 ' הָּתְשִי ףְרָרּב לַחְנַמ : הָּבר ץראילע שאר ץֶחִמ * תיוג אל
 'וכו ישא : שאר םיִרָי ןֶּב לע

 רמואו לכיהב ועינצהל המיבה ןמ וכילוהל וריב ת"ס חקול ןזחה

 : ודָבְל ומש בָנָשְניִּכ * םש-תֶא ולה
 םינוע להקה

 ויִריִסַח לָכְל הָלָהְּת ומעל ןֶרה סר : םִמָשְו ץֶרֶא לע ודוה
 : ה היולְלַה וברק םע לאְרשי יִנְבְל

 : זעְו דובְּכ ייל ּובָה * םיִלֶא יִנָּב ייל ּובזד דוד רומזמ טכ

 ילע יי *לוק : שָרְק-תלַהְּ ייל ּווחְּתְשה ' ומש רּובְּכ ייל ובד
 ' ַחְכַּב "לוק : םיִּבַר םֶיִמ"לע יי * םיערה רוובְּבַהְלֶא םכִיִמַה
 וראדרַא יי רכש ' םרֶא רגש ייילוק + רחב יזיילוק
 : םיִמָאְרְב ומְּכ ןוירשו ןונְבְל ' לָגֶעְהומְּכ םכריקריו : ןונָבְלְד
 ₪ :ורבחמ יח - שא ערובָהל בָצח ייז-דלוק
 1 ולי תורעָי ףשַחיַו תוליַא ללוחי ו י-לוק שדָק רַּבדִמ
 .ןבֶלע ףלמ : בשוו * בש 'לובמל + : דובְּכ רמא ול
 : םולָשַב ומעתַא רבי י יי ' ןִי ומעל וע

 : ט"מ ףרב ר"כ רומזמ םירמוא ט"יב
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 תבשל ףסומ יק

 םירמוא לכיהה ךות רפסה םיריזחמשכ

 הָוהְי הָמּוק : לֶאְרְשי יִפְלַא תּובָבְר הָוהְי הָבּוש רמאי החְנְּו
 יִרְיִסַחְו קרש היגהכ +: ףזע ןורָאו הדֶתַא ףְרחּונמל

 בוט חקל יכ : קיש ינפ בשמילא ףֶבַע רוד רובעב : ננה
 הָּב םיקיִזְחִמל יח זבייח ץע + ובעת יִּתְרוְת םָכְל יִָהָ
 : םולש ָהיִתוביִתַנלֶכְו םכַעְניַבְרד זִדיִכְרְד : רָשָאְמ הריִבְמותְו
 : םֶדְקָכ ּוניִמי שח הָבּושְנְו ּךיְלֶא הָוהי ונבישה

 יב" יל"יחים ד"מ
 : םידעומה ררסב והאצמת ט"י לש ףסומ םיללפתמ ה"חב + ק"ה רמוא ץ"שה

 :ּוניקלאל לַדְנ ּובָח אָרְקֶא יי םש יִּ
 : ךֶהְלִהִּת דיני יפו חֶּתְפִּת יִתָפָש יִנֶא

 יהְלֶא זבָהְרבַא יהלֶא ּוניִתובַא יתלאו וניהלֶא ' יי התא הוב
 לַמוג ןוילע לא ארונַהְו רוגה לודגה לֶאַה בקע יהלאו קָחְצ
 ינָבְל - איִבַמּו תּובָא יִרְסַח רכוזו לכה זדנקו םיִבוט םיִדָסַח

 : הָבַהֶאְּב ומש ןעָמְל סֶיִנְב
 םירמוא הבושת תבשב

 ' םכייחה רָפְפְב ּונְְתְכְו ' םבייחב ץַפָק ָךֶלֶמ ' םבייחְל ּונָרְבְ
 6: םיִיַח םיִהלֶא ּךנעַמְל

 ! םֶהְרְבַא ןנְמ ' י הָּתַא ורב * ןנָמּו עישומו רזוע ףַלִמ
 ' עיִשּוהְל בר זדָּתַא םיִתְמ הדָיַחְמ יִנֶא םכֶלּועְל רוּבָג הדָּתַא

 רֶקַחּב םיִיַח לָּכְלַכִמ 6 םשָגַה דירומּו חּוְרָה בישָמ) ןיפיסומ ףרוחב
 ריִתַמּו םילוח אָפּורְו םיִלָפונ ףמוס םיִּבִר םיִמָחְרְּב םיִתָמ הָיַחְמ
 יִמּו תורּובג לַעְּב ּףומָּב ימ רֶפָע ינשיל ותְנּומָא םבָיקִמּו םירּופָא

 : הָעּושַי חיִמְצִמּו ָיַחְמּו תיממ ָךֶלֶמ ףְלהַמּוד
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 תבשל ףסומ איק
 םירמוא הבושת תבשב

 6: םיִמָחְרּב םיִּיַחְל וירוצי רֶכוז * םיִמָחְרַה בא ומ ימ

 : םיִתַפַה הָיַחְמ י הָתַא ףּורָּב ' םיִמ תויַחְהְל הָתַא ןִמָאְנ
 י הֶלָפ ּולְלַהְי םוידלָכְּב םישודקו שורק ךְמְשו שודק זדָּתַא"

 | : שודקה לאָה יי הָּתַא ורב
 םירמוא הבושת תבשב

 6 שודקה ףֶלָמה יי הָתַא ףּורְכ
 הלפתה תרזחב ץ"של השודק

 זכישידקמה שדק יפרש חיש (יכש) דוסְכ ףשידקנו ףְציִרָעג
 י רַמָאְו זרז *ָא הז ארק ףֶאיִבְנ די "לע בּותְבַּב שרק מש
 : ּודוובָּכ ץֶרֶאָהְדלָכ אלָמ זרואָבְצ  שודק שורק + שודק ח"ק
 םכוקמ היא זדֶזְל הֶז םכיִלֶאוש ויִתְרְשִמ םכלוע אָלֶמ ודובָכ 'ח
 : ומוקָמִמ  רובְּכ ףּורְּב ח"ק * ורָמא' ףּורְּב םבֶתָּמַעְל ' ודובְּ

 בְרָע ומש םיִרָחְיִמה זכע ןוחיו זםיִמָחְַּב פי פצוה ומוקממ 'ח
 עַמְש ח"ק * םיִרָמוֶא עַמְש הָבָחְאְּב םִיִמַעַּפ ריִמָת םוידלכְּב רב
 וניִבָא תצוה ּוניהלֶא תצוה רַחֶא 'ח : דָחֶא יי וניהלַא יי "לֶאְרֶש
 יִניִעְל תיִנָש ויִמְחְרְּב ּונָעיִמְשִי אּוהו ' ּונְעִיִשומ אּוה ּונָּבְלַמ אּוה

 : ֶכיִהְלֶא יי ינַא ח"ק * םיחלאל םֶבָל תיהְל חב
 אבר אנעשוהו ט"יב

 יי הָיָהְו + ץֶרֶאָהלְכְּב ךָמש רידא זדָמ ּונינודַא !י ּונְרידַא רידא
 6; רָחֶא ומשּו רָחֶא יי הָיָה אוהה םויַּב ץראָה" = לע ךֶלֶמְל
 ףיָהלֶא זכְלועל יי :ףלֶמ ח"ק * רמאלל בּותָּכ ףשדק יִרְבַרְבּו 'ח
 : : הָיולְלַה רדָו רדל ןויצ

 ךחבשו שידקנ ךתשדק םיִחָצְנ חצו ףלדנ דיִגנ רוד רוד 'ח
 שודקו - ְךְלָמ לא יִּכ דע םלועל שּומָי אל ּונִפִמ ּוניִהְלֶא
 : שּודקַה לֶאָה ! הֶּתַא ךּורְּב ' הָתַא

 6 שודקה ךֶלָמַה י! הָּתַא ףּורְּב) םיסמ הבושה תבשב
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 תבשל ףסומ ביק

 ירודס םע ישּורפ םיּוצ * ָהיֶתונְּכרק תיִצְר ' זרֶבש תקֶנְַת
 סַגְו ' ּוכְז םיִיַח היִמַעְוס * ּולָחְנו רובָּכ םֶלּועְל ָהינְנִמ ' ָהיִבְסִ
 + ונָוצַתַו ַהיִלָע ווטְצ יניסמ א : ּורָחְּב הָלרָג ָהיִרַבּד םיִבָחואָה
 נפל ןוצְר יִהָי:יּואָרְּב תב ףסומ ןּכרק ָּב בירקַהְל ּוניְִלֶא

 ונעֶטתְו ונצראל הָחְמְשְב ּונְלָעְתְש ּוניִתובָא יקלאו וניל
 םיִריִמִּת ּוניִתּובוְח תּונְּבְִק תֶא ףְַפְל הֶשַעְג םֶשְו * ּונלּובְנּב
 הֶשַעַג הַָה תֶּבַשַה םוי ףסּומדתֶאְו : םֶתָכְלַהְּכ םיִפָסּומּו םרֶסְּכ
 וניִלָע תרָבְרֶּבְש ומּכ ףנוצר תרִוְצמְּכ ָבִרֶאְּב ףיִגפְל בירקנו
 : רּומְאָב ףֶדובְכ יִּפָמ ךדְבַע הָשמ יִרוְילע ' ְָתרותְּב

 תבשו שדח שאר ףסומ *
 תנכה םוקמב תרצי התא םירמוא שדח שארו תבשב

 יִעיִבָשַה זכויב ּּתְכאַלְמ ְריִלְּכ עכְרְקִמ ףמלוע תרי הָּתַא
 ונָתְשדקְו תונושלהדלְּכִמ ּונָּתְמִּורו ונָּב זריִצְְ ונְתוא רָבְחֶא
 שודקהו ללודגה ףמשו ףתְרבעְל נכד ּונָתְבְרְקו יָת
 הָחּונְמְל תּותּבַש ָבָחֶאְּב ּוניִהלֶא יּונָלְדַתְתַו * תראָרְק ּונילע
 וניִתובָאְו ונחנַא יִנְפְל ּונאָטְחְש יִפלּו * הָרְפכְל םיִשָרָח ישאָרְו
 תיִּבִמ דוכָּכ לַטְנו ונֶרְקַי הָלְגְו ונשָדְקִמ תיִּב םָמשְו ונְרִיְע הברח
 ּךַתְריִחְּב תריִבְכ ּוניִתובוח תרושעל םכילוכי ּונחנָא ןיִאְו ' ּונייח
 הָחּולְשה דָיה יִנָפִמ ויִלָע ךמש אָרְקִנַש שורקהו לודגה תרָיְַּּב

 ונלעתש ּוניִתובָא יהלאו וניהל י ףינפלמ ןוצר יהי ' ךָשָּדקִמְּב
 תונכרק תֶא ָינֶפְלהֶשעְג םֶשְונְלּובְנּבּונעטַתְו ונצְרַאְל הָחְמְשְב
 םוי יִפְסּומ תֶאְו : םֶהָבְלַהְּכ םיִפָסּמּו םֶרְדְסְכ םיִדיִמַת ּוניִתּובוְ
 הָבַהְאְּב ףיִנָפל בירקנו השג הזה שְרְחַה שאר םויו הֶזה תָּבַשַה
 ףרְבִע השמ ירי לע ּתַרוְּב וניל ְבְּכש ומָּכ ףנוצר תצִמְּ
 | : רּומָאָּכ ּףַרובְּכ יִּפָמ

 ד 5 םיִנרֶשָע ינשּו םכָמיִמִת זֶנָשיינֶּב םביִשְבְב"יִנָש תָּבַשַה םבייִּ
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 תבשל ףסומ גיק
 םיִנרָשָע ינשו םֶַמיִמִּת הדנָשהינּב םישָבְכיִנָש זרָּבָשַה םויִכּו

 תלע"לע ותַּבַשּב תַבַש תלע : וּכְסְנְו ןֶמָשב הלול הָחְנַמ תֶלְס

 ג יאְרּוקְו תֶכש יִרָמוש כלב וחְמְשַי : הָכְסְו דיִמתַה
 יִצְ יעיִבָשַבּו" ףֶבּוטמ ּוגְּנַעְתִיְו ועְּבְשי םֶלְּב יעיִבְש ישרקמ םע
 : תיִשאַרְב העמל ר רָכְ אבק ותא םיִמָי תדְמִח ' ו וב

 שכ רהטו עושי וש ךבוטס ונעבש ו קל
 ךשדק תבש ןוצְרֶבּו הָבַהְאְכ ּוניִהְלֶא י ונליחְנהְו תַמָאָּב ףדְבָעְל
 ו תֶבַשַה שמ  הֶּתִא ורב ' מש ישדקמ לֶאְרְַי הָב וחּוַ

 תבשו שדח שאר ףסומ
 תלע-לע ותַּבָשְּב תַבַש תלע : וּכְסִנְו ןָמָשב הֶלּולְּב הָחְנִמ תֶלְס
 ; ּהָבְסִנְו ריִמְּתַה

 לָיִאְו סנש רקָכֶנְּב סיִרּפ ייל הָלע ּוביִרְקַפ סֶבישְרָח ישארו
 םָיְִּסנְו םֶתָחְנמְו : םֶיִמְת זרעְבש הֶנָשייִנָּב זיִשְבּכ דֶחֶא
 שָבָּבַל ןרָשעו ליִאְל םיִנרשע יִנָשּו רֶפל םיִנרֶשע הֶשלֶש רֶּבְֶמּ

 : םֶתְבְלַהָּכ םיִריִמְת יִנָשּו רפַכְל ריִעָשְו וּכְסְּכ
 יִעיִבְש ישדִקִמ םע גְנַע יִארוקְו תָּבש יִרְמוש ּךִֶכְלַמְּב ּוחַמְשי
 תְּמַח ותָשדְקְו וֶּתיִצְר יעיבשבו ' ףֶבּוטמ ּוגְגַעְתְַו ועְבְשי םֶלְּ
 : תיִשאַרְב הָשַעְמְל רכז * תאָרְה ותוא םיִמָי

 םּויָב ּוניִלָע שָּדַחְו ּונְתְחּונַמַב זרַצְר ּוניִתובָא יהלאו ּוניִהְלֶא
 * הָחְמשלּוְ ןוששל' :הָכְרְבְ הָבוטְל הֶזַה שֶרַחַהתֶא הוה תֶּבשַה
 זכולָשל םכיִיַחְל < הֶלָכְלַכלּ קדַסְנְרַפְל הַמָחְנלּ זרעושיל
 יִכ : (עַשַפ ערַרָפַכְלּו רונה תגטג) וע ערמילסלו אָטַח תליחמל
 תערּוה םֶהָל ךשרק תַּבשְו תומְאָהלֶּכִמ ָּתרַחְּב לֶאְרשי מב
 תָּבַשַה שדְקמ יי הָתַא ףורְּב ' ּתְעָבְק םָהְל םיִשְרָח ישאָר יִקחְ
 : םיִשָרָח ישארו לארשיו
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 < תבשל ףסומ ריק

 הָרְבָעָה תֶא בשָקְו םֶתְלַּפְתַבּו לֶארְי עב וניִקלֶא יי הצר
 ןוצְרְּב *לבְקְת הָבֶהְאְּב םכְחְלפִּו לַאְרְשי ישאְו ' ּךחיְּב ריכדל
 : ףפע לֶאְרְשי תַרבָע דיִמָּת ןוצְרְל יִהְתּו

 ריִוַחְמַה יי הָּתַא ףךּורַּב ד םיִמָחְרּכ ןויִצְל ְבּושְב וניִניִע הָניִזַחְתו
 : ןויצל ותָניְבש

 אּוה הָּתַאָש ךָל ונחנא םידומ
 וניתרובהצ יהלתצו וניהל "
 ןגֶמ ּונייח רּוצ דַעְ םילועל
 ' רודָו רּודְל אּוה הָּתַא ּונְעַשי

 לע' ףָתְלִַּת רפסנו ףל הר
 "עו ְִָּּב :כירוסְמזה ונוח
 לעו ךֶל זרורוקפה ּוניתומשנ

 עו ונמע זבוי"דדָכְּבש יס
 ילָכְבָש ףיזרובוסו ָּּואְלְפ
 בוטה ' םִיִרְהְצְו רֶקְבְו ברע תַע

 םֶחְרְמַהְו ' מָחְר ולָּכ אל יִּ
 םֶלועָמ * ףיְדָסַח ומַת אל יּ
 : ל ווק

 . ןנברר םידומ

 קרתרַאש ףָל ּונָחְנָא םכירומ
 וניִתובָא יַהלאְו וניהלא יי אּוה
 רָצַו ּונְרָצוי רָשָּב -לכ יהל
 תרואָדּוהְו זרוכְרֶּב ;רישאַרְּב
 לע שודקזהו לודגזה המשל

 נייחת כ ּונָתְמיִקוונהייִחְהְש
 ונתרּיִלְג ףוסָא רו ּונמיקתרו
 ךיִקִח רומשל ףשדק תורְצְחְל
 בָכְלְּב ךרְבִעלּו ךנוצְר תושעלו
 ' ףל םידומ ונאש לע ' םֶלֶש
 : תואְדּוְהַה לא ףּורְּב

 : ו"ל ףדב םיסנה לע ןאכ םירמוא*הכונחב

 : דעָו םֶלועְל ריִמָּת ּונְּבְלַמ ףֶמש םַמּורְתִו ךרָּבִתִי םֶלְּכילַעְ
 הבושת תבשב

 6: ףַתירֶב יִנָּבלָּכ םיבוט םיִיַחְל בותְכ

 ונְתעושָי לַאָה תָמָאַּב ףְמשתֶא ּוללהיְו הָלָפ ףורוי םייִחה לכו
 : תודוהְל הָאְנ ףלּו ךֶמַש בוטה ? הָּתַא ּורָּב * הָלְס ּונתְזִעו

 הרזחב הז רמאי ץ"שה

 זרֶרּותַּב תרָשְלְשִמַה תרָבְרְּבַּב ונכרב ּוניִתּובִא יהלאו וניהלֶא
9% 

 םיִנָָכ ינו ןרָהֶא יִפמ הָּומָאָה ףְבַע המ ירי לע הָבּותְכַ
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 תבשל ףסומ וטק

 לא ויני! רמי * ףךרמשמ ? ףֶכְרַב * רּומָאְּכ ףשודק וכע
 6 םּולָש ךְל םשִ יל יינָפ י  אָשי  ָךְנח

 -לָּכ עו ּוניִלָע םיִמָחְְו דָסָחְו ןח הָכְרְּו זדֶבּוט זכולש םיש
 רואְב כ ינָפ רוב דָחְאְכ ּונָלְּכ ניב ונכְרּב מע "לָאְרֶשָ
 הדקרצּו רֶסֶח זרַבָחָאְו םכיִיַח זררות ּוניִהלֶא יי ּונָל זִרְְנ יג
 ךמע תר ףרבְל ףיְעְּב בוטו םּולֶשְו םיִיַחְו םכיִמַחְְו הדָכְרב
 הדָּתַא ךּורֶּב רפפנ ת'שג : ָָמולָשְּב הָעָש"לָכְבּו תרַעלְכִּב לארי
 : םולָשַּב לֶאְרשַי ומע"תַא ףךרֶבִמַה יי

 ךיגָפל בַתָּכִנְו רכְזנ הָבּוט הָסְנְרפּו םּולְשְו חָבְרֶּב םיִיַח רָפְסּב
 ףּורּב * םולָשְלּו םביִבוט םכייחְל לֶאְרְשָי תריִּב ףךִּמַעלָכְו ּונְחְנא
 6: םולשה הָשע יי הָּתַא

 יִשַפַנ יִלְלְקַמְלְו הָמְרִמ רֶבּדִמ יִתָפשּו עְרַמ ינושל רוצנ יִהלֶא
 יוצבו ףַתְרותַּב בל חַָּפ הָיְהְת לפל רַפָעָּכ ישָפִנְו בודה
 זכָהָצִע רֶפָה זררַהָמ זרע ילע םיִבָשּוְחַה -לָכְו ישָפָנ ףודרִת

 ' ףעמי ןעמל זרשע ' מש ןעְמְל הע ' םכְתְבַשחמ *דקלקו
 ןּוצְלַחי ןעַמְל * ףתרוזה ןעמְל זרשע ' ףְרשרק ןעמל הרשע
 ןוינזהְו יפירמשצ ןוצרל ויחד  ינגנמ ני זרַעישוח ' ירי
 תשע תצוה ויָמורְמְּב זכולָש זדשע : יִלְְָ ירוצ פל בל
 . נפל צר יִהָי : מא ורְמָאְ ארל ונילע םכולָש

 כו סלע יטיכ האב כג סו + וכ ולח ןו
 םיִנשְכּו םֶּוע יִמיִּכ םֶלָשּוְריִו הָּוהְי תְַנִמ ייל הָבְרֶעו  תוינומדק
 :תוינמדק

 : ת"ק רמאי כ"חאו רזוח ץ"שה

 :יהּבדבו םרוק השורקב םכיהלא םירמוא ןפוא שיש תבשב

 1 קוח לאומש רנבחמה םש םותח * הבושת תבשל

 ףופהי ןירָה זמ ' םיִמִאְל רושימְבּו קֶרצ טפוש זְכיִהְלא
 םיִאָטָח ןודָא * םיִמְשָאְו תונוע תוגְנְשּו תונורז רָּפְכיִו .םיִמָחְרְל
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 תבשל ףסומ זטק

 ךמע הָּוח ' םיִמָו תוליל םיּוקמ הָרֶפַכְל * םיִמָתְּכ ןֶּבְלהְו רַהְצַה
 ' זביִמיִמְּתַהְו םכיִרָשיַה םינושאר ריִרָּב רוכְז * םיִמָצְו םיִגעִהַמ
 : םיִמלוְע יִמְלועְל סֶּכְלמ ְךלֶמָיו * םיִמּורָק תַעּובָש םֶהיִנָבְל םיק
 : ךשדק ירברבו

 ' הדוהי רבחמה םש םותח * תוכוס רעומה לוח תבשל

 רַרָחו ּוריְִד םיִקָי םקָה * ּותְוֶעִּ וס םֶלָשְּב ביִשָי םֶביִהְלֶא
 לצל הְִָת הָּבַס תרי 'ותְניִכְש רוה םָשְְכָשי הָלָמ דעו" ותָטִמ
 ילָכילע ףולָמְי * ותא ץרֶא לע ריִמַעְי תעָה * ותְָבְס יְִמושְל
 : ךשדק ירכדבו 1 ותְלְעַמ םיִמָשְּב הָנוּבַה ץראָה

 . קזח הדוהי רבחמה םש םותח י שרח שאר תבשל

 'ושדַחְתַהְּב חְרִיַה  ותרָוְבְנְבםיִתְעְבְש ' ושָמְש ַחיִר םֶכיִהְלֶא
 זר * ותרְרֶפַּכ שַּחְל ' ושּדְקְתַהְב שָרֶחַהְו * וזרֶהיִרֶז שָמָשָּ
 יִּדַמּוי ושְרָחְּב שח יִרמ ' ותניכש תשדק תוזָח י ושָמָשְל םויִה
 : ךשדק ירבדבו 1; ותָבְשְּב תבש

 : קזח הדוהי רכחמה םש םותח י תישארב תבשל

 הָלִּת לע ריִעָה ' תישארַמְּכ ואָסָּכ ןוכָי ודְבַע ליִּכָשָ םֶכיִהְלֶא

 רורָּד * תיִשְהְל ךּופנ םוקְמּו אפי וחְבזמו ' תישי ןומְרַאְו הבי
 ץיפָ ומה ומעַז קָזח דגה * תריִשְפָח ּהָתויָה תדירְבעְל אָרְקְי
 :ןשדק ירגיגו : תישארּב תַבש רֶמּוש םַע לַע ךולָמָי * תיִשיִרֶח

 יקזה הרוהי רבחמה םש םותח י הכונח תבשל

 עָשְרֶה * ריִּבְרי הָנּמָאָקְו קֶרָצ רזא וחישְמ חלשי םֶכיִהְלֶא
 ריִעַצ רומגל לַלַה םיִסָנַה לעַו * דיִבָאָי בוא ויפ טֶבשַב זריִמָ
 תּדִמָח רד ' דיִּבְכַהְמ ןָנִא תוטָה שִּדַחָי הָשְרַח הָעִר  ריִבָעְהַמ
 : דוְרְל תיבה תַכְנַח ריש רומזמ ריִשנְו  ריִבָיִו םַמוקי שק לּבז
 : ךשרק ירבדבו

 * קזח לאומש רב הדוהי רבחמה םש םותח * ומחנ תבשל

 ואָצ רמאל שיחי תַעָה ' םֶכיִתוְצּופְנ ץִּבַקְל ודי ףיסוי םֶכיִהְלֶא
 ונפ וכרד * םֶכְבבל בישל חלשל ווי ףאלמו ' םֶביִרּוסַָאְמ
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 תבשל ףסומ זיק

 תיִרָב תּבַש םיִרְמושַה ' םֶכְצִבִקי וריִעָלּו רושיִמל בוקעַה היה
 רכז יח * םֶכְל יִמָר ּונְּתִת לֶאְו ומש ּוכְרַּב ' סֶכיִנְבּו וניִּב איה

 :ָכיִלָע ףלֶמֶאְו ֶכְכְלִמ אּוח יִנא יִּכ " םֶכיְַלֶא רמאי ומחְנ ושדק
 : ךשרק ירבדבו

 : קזח לאומש רכחמה םש םותח * ןיאושנ תבשל

 ' ומָל אל זר תוחור ייָכָאְלַמ * ומְליִע סָּכ םֶש ונְכַש סֶכיִהְלֶא
 ' ומוקממ יי רובְכ ףורָּב םיִרְמוִא ' ומָלוְה ודוכְּכ םּוקֶמ הָיִאְו
 וערי ואי הֶז * ומוקמּב ןונָג ןויצ הָזַח * ומּוק סויל ָךולְמָי תֶעְל
 : דק רני : ומוקמ אס םלשּוריְל אורק * ומּוקְילַּ

 הלימ תירב תבשל

 רתסנ תֶא ' תיִרָאשל חלוש הָּנַהי תיִרְּבַה רֶכּוז יִנָא םֶביִהְלֶא
 יתּורבדלָּכ תאז וערי  תיִרָחאַּב םולָשְו בוט רֶשְבִמ ' תי לָחְנְּ
 : ךשדק ירנדגו  תיִרְוהֶז והלא למ ן ויִצְל רָמּוא * תירב

 םירמוא הלפתה רחא

 ימ : ּונעְיִשּומְּכ ןיִא ּונָבְלַמְּכ ן'ִא ּונינודאכ ןיא ₪ ןיא
 וניהלאל הדונ : ּונַעְישומְכ יִמ ּונָּבְלַמְכ ימ ּונינוראכ יִמ וניהלאב
 וניהְלֶא ורָּב : ּונְעיִשוְמְל הָדּונ ונכלמְל הָדּונ ּונינוראל הָדונ
 וניִהְלֶא אּוה הָתַא : ּונעיִשוְמ ורב ונָּכְלַמ ךורָּב ּוניִנודָא ָךּורְּב
 : ּונעישומ אּוה זדֶּתַא ּונָּבְלַמ אּוה זרַתִא ּונינודא אוה התא
 : םיִּמַָפַה תָרְטְקתֶא ל וניתובא ,וריפקהש אּוה הָּתַא

 [- םכרכְו דר הלב הָעיִצְקּורומ : הָנְמ םיִעְבש םיִעָבְש
 הָפּולקְו * רָשעְ-םיִנש משקה * הָנָמ רשע השש רֶשְע השש
 ןיסירפק ןיי : ןיבק העָשַּת הָנישרכ תירב' הַעשַת ןומְנְקְו השלש

 רַמָח איִבַמ ןיסירפק ןיי ול ןיִא םַאְו * אָהְלִּת ןיּבקְו אְָלִת ןיאְס
 : אּוהָשילָּכ ָשָע הָלָעִמ ' בָקַה עבר תיִמודָס חַלְמ י קיתע ןירוח
 שבר ּהָּב ןַתָג םאְו : אּוהש"לָּכ ןִררַיִה תפַכ ףא רמוא ןַתָנ יּבר
 ןועמש ןְּבר : הָחיִמ בָיַח ָהינָמַסלֶּכַמ תַחֶא רַפַח םִא * ּהָלֶספ
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 תבשה םויל שוריק | א
 : ףֶמְקַה יצעמ ףטונה ףרש אָלֶא ּוניִא ירצה ' רמוא לֶאיִלְמְְִֶּ
 ןיי : הֶאָנ אָהְּתְש יִרכ ' ןְרפצַה תֶא ּהָּב ןיפשש הֶניִשְרִּכ תירּב

 יִמ אלו : הֶוע אָהְּתש יִרְכ ןְרְפצַהרתֶא וב ןירושש ןיסירפק
 יִנפמ רעב םילגר ימ ןיסינכמ ץיִאָש אָלֶא ' חֶל ןיִפָי םילגר

 | ; רוכָּכַה

 יה נב הב יבש ל האל - היל זכר ויָ
 : ושדקירזה ּוניִהְלֶא ריִעָּב ראָמ 'דֶלֶהְמּו יי "לדג * םיִרְמוא
 םיִהלֶא בֶרְקִּב לֶאתַדַעַּב בָצְנ םכיִהְלֶא ' םכיִרָמוא ּויָה ישילָשַּב
 : עיפוה תומקנ לא ! תומקנ-לא * םירָמּוא ּויָה יעיברּב : טפשי
 יָהלאל ּועיִרָה ונזוע םכיהלאל ּוניִגְרַה * םכיִרָמּוא ּויָה ישימָחּב

 זע ו שבדק שַבְל זרּואג ףֶלִמ יי * זבירמוא ויזר יששב : בקע
 רומָזִמ ' םיִרְמוְא ּויָה תָּבַשַּב : טומָּתְיִלַּב לָבָּת ןוּכִת"ףא רֶזאְתַה
 ' תֶּבָש ולְּבָש םויָל ' אבֶל דיִתַעְל ריש רומזִמ : תָּבַשַה םִיָל ריש
 : םיִמְלועָה ייַחְל הָחּונְמּ

 זכיִבְרַמ םיִמָּכַח יִדיִמְלַּת * תצְניִנַח יִּבר רמָא רועְלֶא יִּבִר רַמָא
 : יב זכולש ברו יי ידומל ינְּלָכְו רמָאְגש : לע םולש
 -ןיִאְו ךֶתְרּות יכהאל כר םּולֶש : ףיְנּוב אלֶא ךיִנִב תירקת לא
 יַחַא 8 מ הָוְלַש ו סולה , .. שָבַמ ומ

| 

 : םולָשב ומע -תֶא 7 ו .ןַת ילו וע 1 : ףל
 ל ב"צ רומזמ * י"ק - דוחיה ריש * םותי שידק * וע לע

 .תבשה םויל שוריק
 םֶתְְרֶל תֶּבשַהתֶא תושעל ' תָּבַשַהדתֶא לאְרְשידינְב ּורָמְשו

 תֶשָש יִּכ ' םֶלִעָל אווה תוא לֶאְרְשִ יִנָּב ןיִבּו יִניִּב : םֶלוע תיִרּב
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 תבשל החנמ = אפיק

 תרַבָש יעיִבְשה םייִבּו ץֶרָאָהְיתֶאְו םכימשַהְתֶא ו זדֶשָע ימי
 רבַעְת זבימָי תרֶשֶש : ושדקְל זרָּבַשַה ;םכוידתרַא רוכָז + שפנו
 אל ףיִקלֶא יי"ק תרָּבַש יִעיִבְשה םכייו : ףָתְכאַלְמיְּב עריש
 מַה תאו ףדְַע ףַתכּו כו הָתַא הָבאָלְמילּב זרָשעְ
 -תֶאְו םיִמשה-תֶא יי הָשַע םיִמָידתֶשְש יִּכ : ףיָרְעְשַּב רָשַא רג

 ןֶּכילע יִעיִבָשַה םבויִּב חנו זָּבירֶשָאלָּכדתֶאְו םכיַהדתֶא ץֶרֶאָה
 : והשדקיו תָּבַשַה םויתא יי ךַרְּ

 ארוב סֶלועַה ְךלִמ וניִהְלֶא 9% ידתא ּורְּב יתוברו ןגברו ןנרמ ירבס

 : פה ירפ

 תינ ש ל הית נימ
 : תה"וק דובכ ינפמ תילטב ףטעתהל ךירצ ץ"שהו ירשא ןירמואו ה"בל ןיסנכנ

 הָכָבְש סַעָה יִרָשא : הֶלְס ךּולְלִהָי רוע ' ףֶהיב יִבָשוי ישא
 יהולָא ףֶּמַמורֶא ' דוָרְל הָלַהְּת הק : ויְקלֶא יש םעָה יִרָשַא ' ול
 ' ָךְבְרְבאא וויידדַכְּב : דַעְו םכֶלועְל מש זָכְרֶבִאְו ' ךְלמִהד
 ותְלדְגְלְו * ראָמ לָלֶהִמּו יי לוג : דעו םכְלועְל ףמש זדֶלְלְחַא
 רדָה ! ודיג ל 3 חַּבָשָי רודְל רוד : ירק ןימ

 ןטח + נגרי ףקקהצו 'ועיפ: ףכוטיכר רז: הנס הל
 יל ייִמָחְרְו * לכל :ןוזבוט : דָסָחלֶדְּו םכיפא ףֶרֶא '  זכוחר)
 רובְכ : הכוכב יֶריִסַחו * שעמד יי ףורוי  וישעְמלָּ
 זכָרֶאז יִנָּבל עיִרוזדְל : ּורְבדָּי ףְרְרּובְנו ' ורמא' ףְרוכדלמ
 : םיִמְלע ל תּוכְלַמ מל ותוכל רַרָה דובְכּו * ויָתרּובְ
 ן 8 - 7

 שיא סח ןהונ הָתְו ורכש יש 5 יג יפו
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 תבשל החנמ כק

 ילָכְּב יי קיד : ןוצְר יחל עיְּבָשַמּו * ףֶרָיתֶא חֶהופ : וע
 רָשָא לכל * ויִאְרְקִלָכְל יי בורק : וישעמילֶכְּב ריִסָחְו 'וכְּד
 עמי זבָתַעְושדזרָאְו ' זדַשָעָי וימצריְוצר + תרָמָאָב והְפרְק
 : דיִמָשי םיִעְשרֶהלְּכ תַאְו ' יִבָהָאהלָּכ-תֶא יו רמוש : םעישויו

 ! רַעְו םֶלועְל ושְדְק זכָש רֶשֶּבילָכ ריו * יפ רד יו תלה <
 : הָיּולְלַה םֶלועְדדַעְו הָתַעְמ ' הי ךרֶבְ ו ּונָחְנֶא

 זראז יִנָאְו : י םֶאְנ * בֶקָעִִּב עַשָפ יִבָשְלּו "דאג ןויצל
 ָּיִפּב יִתָמַש רש יִרָבִ יְלָע רָשֶא יחור יי מא םֶת יִתיְִּב
 דַעְו הָּתַעַמ יי רַמָא ףעְרז ערֶז יִפַמּו ףערז יִפַמו ךיִּפִמ ושּומָי אל
 הֶזלֶא הֶו אָרְו : לֶאְרשָי תות בשוי שודק זרָּתַאְו םלּוע
 : ודובָּכ ץֶרָאָהִילָכ אלֶמ תואָבָצ יי ו שודק שודק ו שודק * רמָאְ
 תיִב זרֶאְלִע אָמורְמ יִמָשְּב שידק * ןירמָאו ןיד ןמ ןיד | ילָבְקמ
 יִמְלְעְלּ םֶלעְ שידק ּהָּתְרּובְּג דַבוע אעְרא לע שידק ּהָּתְניִכְש

 חור יִנָאָשִתְו : הֶרקי ויז תצְעְרַאְלב אָיְלַמ זרואָבְצ . תמלע
 יִנְהְלֶטְנּו : ומוקמִמ יי רוב ךּורָּב ' לודג שער לוק יִרָחֶא עַמְשֶאְ

 ארק ףירכ ' ןירָמָאְ ןיִחְּבשְמד איגס עז לק ירתַּב תיִעָמְשּו אָחּור
 םָאְק ּהָתּוכְלִמ יי + רַעַו פלעל ףלֶמְי יי: ּהָתְניִכָש תיִּב רַתָאְמ יי
 וניתובָא לארשיו קָחְצְי םֶקְרְבִ יהל יש: אימְלע ימְלעלי סלע
 סֶבָכְל כקו מע כבל זרובָשָתַמ רָצְל םכֶלועָל זראז הרְרְמָש
 ' ופא - הָּבְרַהְו תיִחְשי אלו ןוע רָפַכָי םוחר אּוהְו : ףילא
 דָקַח ברו חל בוט יִנֶא זדּמַא יִכ ל רי אלו

 ו : םֶדק ימ יִמיִמ ו זרעַבשנ - 0 הכח -
 תואָבְצ יי : הל ונְתַעּושי לֶאָה ונְל-סֶמַע םוי ו םוי יִנדֶא ךּורְּב
 ןכְרֶא ירשא * ערואָבְצ יי: הָלָ בקע יהְלֶא ונֶל בגשמ * ּונמע
 ואוה) ףורָב : ונָאְרְ זכויִב ונע ךלמַה זרעְיִשוה יי ָךְּב חט
 תרות ּונלְְִתְנְו םיעותַה ןמ ּונָלירְבַהְ ודובכל ונאְרְבְש ונהל
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 תבשל החנמ אכק
 פכָשיו ותַרְותַּב ּונָבל חַּתְפִי אּוה ' ּונָבוהְּב עַטָנ םֶלוע יִיַחְו תַמָא

 זכלָש בָּבֶלְּב ּודְבעְלּו ונוצר זרושעלו וערָאְרַו ותָבַהְמ  ּונְּבְלּב
  ףינפלמ ןוצר יזדָי : זרֶלָחּבל דללנ אלו קיל עענ אל ןעָמְל
 הָיחְנְו הָּכְזנְו הֶזַה םֶלועְּב ףיקַח רומָשַנָש ּוניִתובָא יהְלאְו וניִהלֶא

 םֶלועָה יִיַחְלּו חיִשּמַה תּומָי יִנָשִל הָכְרֶבּו ;רֶבּוט שרָינו הֶאְרְִו
 ורבי ךֶרוא םֶלּועְל יהלֶא יי סי אלו רּובְכ רמי ןעמְל : אָּבַה
 וכ דע ידע יב ּוחְמּב + וחָטְּבַמ יי הדיו יב חט רש רָבְגַה
 תבע אל יכ ךמש יִעְרוי ךֶב ּוחַטְבַו : םכיִמָלוע רוצ יי הב
 : ריִדֶאַיו הָרּו לידי וקְרִצ ןעמל ץֶפָח יי : יי ףישרד

 : ש'כו יתלפת ינאו םירמוא כ"חאו שידק יצח רמוא ץ"שהו

 תַמָאָּב ינגע ףֶרֶַחיבְרְּב םיהלֶא ןוצר זרע יי ףֶל יִתָלְפִת ינָאְ
 : ךעשי

 רמוא כ"חאו + ט"י אוה וליפאו האבה תבש לש 'פב םישנא ''ג ןיארוקו ת"כ ןיאיצומ

 : ע"ש םיללפתמו שידק יצח + לוח לש תירחשב אצמת * 'וכו וללהי ץ"שה | *

 :ּוניקלאל לְֶנ ּובָה אָרְקֶא יי םש יּ
 : ךֶהֶלִִת די יפו חֶתְפִת יִהְפש יִנֶא

 יָהלֶא ובֶקְרֶבַא יהלֶא ּוניתובַא יהלאָו ּוניִהְלֶא ' יי הֶּתַא ךורּב
 למוג ןוילָע לֶא ארונהו רובה לּודָגַה לֶאָה בק בקע הלאו קָחְצָ
 ינֶבְל לֶאוג איִבַמּו תובָא יִרְסַח רֶכּוזְו לכַה זרנקְו םיִבוט םיִדְסַח

 : הָבָחֶאְּב ומָש ןַעַמְל םֶהיִנְב
 םירמוא הבושת תכשב

 ' םייַחְה רָפְְכ ּונבְתָכְו * םכיִיַחב ץּפָח ָךֶלֶמ ' םכייחְל ּונרְכְ
 6: םיִּיַח םיִהלֶא נַעַמְ

 : ֶהְָבַא ןנֶמ '  הָתַא ְךּוְּב נמו עישומו רזע ףלָמ
 ' עישוהְל בר זרָּתַא םיִתְמ זריַחְמ יִנדֶא םכְלועָל רּוּבְג הדָּתַא

 דָקָחָּב םיִיַח לָבְלְבמ 6: םֶשָגַה דירומּו ַחּוְרָה בישָמ) ןיפיסומ ףרוחב

 ריִּתַמּו םיִלוח אָפּורְ םיִלְפו ךמוס םיִּבַר םיִמָחְרְּב םיִתָמ הָיַחְמ
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 תבשל החנמ בכק
 יִמּו תורובָג לַעְּב ּךומָכ ימ רֶפָע יִנָשיִל ותְנּומִא זכיקְמּו םירּוסַא

 : הָעּושי חיִמְצַמּו הָיַחְמּו תיִמִמ ףְלִמ ףֶל"המוד
 םירמוא הבושת תבשב

 (: םיִמָחַרְּב םיִיַחְל וירוצי רֶכּוז ' םיִמָחְרֶה בָא ּךומְב ימ

 : םיִתמַה הָיַחְמ יי הָּתַא ךּורָּב * םיתמ היחָהְל הָּתַא ןִמָאְ
 י הֶלָס ףיְלְלַהְי םוידלֶכְּב םישודקו שודק ךִמְשְו שורק זרָּתַא"
 : שודקה לֶאָה יי הָּתַא ור

 םירמוא חבושת תבשב

 (: שודקה ךלָמַה יי הָּתַא ךּורְּכ
 ' ץֶרֶאָּב דָחֶא יוג .- ףִמַעָּב יִמּו * דָחֶא ךֶמשו רָחֶא הָּתַא

 ֶּמעְל הָרְּו חנו * הָעּושְו תֶרָטעִ' הֶלְָג זרֶראְפִ
 תַחּונְמ * וב ּוחּוְיויִנְבּו בקעי *' ןנרי קחְצָי ' לָגָי םֶהְרְבִא : ּתְתַנ
 הָולַשְו םּולש תחּונִמ * הָגּומְאְו תרַמָא תַחּונמ * הבד דבַהא

 נב ורב ' הָּב ֶצְּר הָּתַאְש הָמְלְש זדָחּונָמ * חַטְבַו טקשהו
 תרֶא ּושיִדְקִי םֶתָחינִמ לדעו ' םבֶתָחיְנְמ איה ףְּתַאְמ יִּכ ' ועְרָ
 ז מש

 הלפתה תרזחכ ץ"של השורק *

 ימשּב וזרוא ישמש ובשָּכ לב ףְמש זרֶא שדקנ
 : רַמָאְו זרז ללא תרז תצרקו ּףֶאיִבְג רי *דַע בּוזרֶכַּכ םכורַמ
 : ורובְּכ ץֶרָאָהלּכ אלֶמ תואְבְצ יי שודק שודק ו שודק ח"וק

 יִרְבְרְבְו 'ח : ומוקמִמ יי דובְּכ ּורְּב ייל : ורמאי ךורָּב סֶתָּמִעְל
 רד רדל ןויִצ ךיז יהא םֶלּועְל יי 1 תי" * רמאָל בּותָכ ּךָשדק
 : הָיּולְלַה

 ַחְבשְו שידקנ ףתֶשְדק םיִחְצְנ צל ףְלדָנ דיִגְנ רוד רודל'ח
 שודקו לּורָנ ףֶלָמ לא יִּכ רע זכלועל שּומָי אל ּונִפָמ ונהל

 : שורה לֶאָה  הֶּתַא ףּורָּב * הָּתִא
 0 שודקה ךְלמה 0 התא ךּורָּב) םיסמ הבושת תבשב
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 תבשל החנמ א.

 0 - רו ושב ונְמשו ףכוטמ -- ריו 0 ול
 שרק תּבש ןוצְרְבּו הָבָהֶאְּכ וניִקלֶא יי ונליחְנַהְו תָמָאְּב רבָעְ
 : תָּבשַה שדְקִמ יי הָּתִא ורב ךִמש ישדקמ לארשי הָב וחּונ

 הָדְבַעָה תֶא בשָהְו סֶתְלפְתְבּו לארי מב וניִקלֶא ו הצר
 ןצְרְּב *לבקת הָבַהֶאְּב םכָתְלּפְתו לַאְרְַ ישַאְו ' ףָהיִּב ריברל
 : מע לֶאְרְשי תַרבַע דיִמָּת -- יִהְתּו

 דעומה לוחו שרח -7-

5% | 

 ןב חישמ ןורכו וניקובא א ןורכז וננודקפו וג נור רכז דפ
 תריִּב ףֶמַע ֶּכ ןורְכזו ךשרק ריע םכְלָשּוְי ורכז : רבע רו

 זייְַל של דָפָחלּו ןח בוטל זדֶטיִלְפַל נפל לאש
 : הֶזַה שָרִחַה שאר שדח שוחכ םוויָּב םולָשְלּו

 תספל

 (: הֶזַה תּוצַמַה גַח
 תוכוסל

 (: הֶזַה תוכְּסַה גַחְ
 .ּונעישוחו ' זדָכְרֶבִל וב ּונְָקֶּפּו * זדֶבּוטְל וב ּוניִהְלֶא יי ּונְרְכְ
 ּוניִלַע םבָחַרְו ּונָנָחְו סוח םכיִמָחְרְו קדעּושי רַבְרבּו : םכייחל וב
 ( התא םּוחַרְו ןּונח ךְלָמ לא יִּכ וניניע ּףיְלא יִּכ ונעישוהו

 ריִזַחַמַה יי הָּתַא ָךּורַּב ' םיִמָחְרַב ןויצְל : ושב וניניע הָנְַחָ
 : ןויצל ותַנִכש

 : ןנכרד םירומ אּוה הָתַאָש ל ּונחְנַא םיִומ
 תרְרַאְש ףל ּונְחְנִא םבירומ = ּוניתרובהצ יהלתצו וניהל "
 וניתובַא יהְלאּו ּוניָהְלֶא יי אוה = ןנֶמ ּונָיַח רוצ דָעְו םילועל
 רַצי ּונְרַצוי רָשָּבְלָּכ יהיה = ' רּורָו רודְל אּוה הָּתַא ּונְעַש

 תרּואָדְְו זרוכְרְּב ערישאַרְב  לע' ףהֶלהֶּת רַפְסְ ףל הָרוְנ
 לע שורקזהו לודגהה ףךמשל = "דעו ךָריִּב זכירּוסָמזה ּונייַח
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 רכק

 לעו ְךֶל זרודּוקפה ּוניִתּומְשְנ

 "עו ּונמַע זכוי"לדֶכְּבָש ףיסנ
 ילָכְּבִש ףיְרובוטו ףיתּואְלְפנ
 בוטה ' םִִרָהֶצְו רָקְבְו בְרע תע
 םָחְרְמַהְו ' ףיֶמָחְר ּולָּכ אל יִּ
 םֶלועָמ * ףיְדְסַח ימה אל יִּ

 תבשל החנמ

 נייחת כ ' ּונָתְמִיִקְו ונתייחהש

 וניתרּילְג ףוסָאְרו ּונָמַיקִתרּ
 ךיִקַח רומשל ףשרק תּורְצַחְל
 בָכְלְּב ְּּבִעלּו ףְנוצְר תושעלו
 ' ףל םידומ ונאש לע * םֶלֶש
 : תואְדְוְהַה לא ףּורְּב

 : ךֶל ונּוק
 : ו"ל ףרב םיסנה לע ןאכ םירמוא הכונחב

 : דַעַו םֶלועְל ריִמְת ּונְּכְלַמ ּךִמש םַמּורְתִיִו ךרְּבִתִי םֶלְּכלְַ
 הבושת תבשב

 6 ךָתיִרְב יִנָּבלָּכ םיבוט םיִּיַחְל בּותְכּ
 ונתעּושי לֶאָה תַמָאָּב ךַמש"תַא ּולְלהיו לס ףּודוי םיִיַחַה לכו

 : תודוחל הָאְנ ףלו מש בוטה + התא וב * הָלָק ונְַר
 הז םירמוא זנכשאב

 ילָּכ לו ּוניִלָע םיִמָחְרְו רָסָחְו ןח הָכְרְּו קדכוט םכולש םיש
 .רּואָב יִכ ףיִנַפ רוב דָחְאְכ ּונְְּכ ּוניְבְצ ּונְכְרַב מע "אְרְש
 הקו רֶסָח תרבָהְאְו םכיִיַח זררות ּוניִקלֶא יי ונל ּתָתְנ ינַפ
 ףמע זרֶא ךרכל ףיניעְב בוטו םולשו זכיִיַחְו זכיִמָחְרְו זדָכְרֶבּו
 הרָּתַא ךּורְּב רפסנ ז'ש : ָמּולָשַּב הָעָשִלְכֶבּו תרעְילֶכְּב לאְרשי
 : םּולָשּב לֶאְרְשַי ומעְדתֶא ףרבְמַה יי

 ךינָפְל בֶתְּכִנְו רֶכְזִנ הָבּוט הָסְנְרַפּו םולַשו הָכְרֶּב םייִח רפסְב
 ור. םּולָשלּו םכיבּוט זכייחל לֶאְרְשי ריב ּףַמַעְלָכְו ּונָחְנַא
 (: םולשה הֶשע יי הָּתַא

 הז םירמוא ןילופב

 ְךְלְמ אּוה הֶּתִא יִּכ םֶלועְל םיִשָּת ךֶמַע לארשיזלע בר םּולש

 לָכְב לאְרְשַי ךעְתַא ךרַבְל עב בוטו ' םולָשַהילָכְל ןורָא
 רְָמִִ ה ורב רפסנ אייג : ףְמּולָשַּב זרעָשלְכְבּו זרע
 : םולָשַּב לֶאְרְשי ומע תֶא



 5.0 יז עמ תאססא

 תאזמס, 1סע ]ומטנמש קע6807060 טפ

 8[וז6, 8מ0 פטקקסנ100 טפ. | '1'1וטפ, 6

 065060ם 1200, ₪182( גפ 1105, 0
 פוקקסע1 וגפ, 820 8586מב016 סוגע 080-

 11ט08 1ס0וש8ע08 126 60ט!8 01 זץ

 5801087, 0 6 מד

 (0 60 1םל ||, בם6 10 80276 6

 טנג המ טקעו<ב% 1087 702 ז)מפ

 6 01[7816]ק 128% 1106. 46

 06 6300, 10 וע גסמנ קק6118]מ 8168]1-

 וורת שב

155 

 501118, רט ג16]ג 816 670ע 1ם 17 06016:

 הם (סע 17 ונוע80ט]08 ןכע0ט10600

 שעםוסמ ש6 08117 68011666 ; 3ם0 סע

 !גֶצ סתהסעפ, המ 1 5

 עוסה 826 8% ]| 11208 4

 076" וגפ, 81 6ט6מנמש, תגסעמומ, 60

 8! םססת. '['גסט 8]סמ6 81+ 2000, סע

 1 110761085 6062 [81] ; 1םסט 6

 הזז 10201101, (סע +םֶצ 1סטנמש 21מ0-

 ת6985808 600 60886, 800 10ע 606 6

 וג( סוגע 178% 1ת 6.

 0 116 10811781 0 1182000538, 58 ]1616 : = 76 ק11] 8180 ע8186 100]1,' 600., 6

.7 . ,₪010100 1102018 

 46 1סע 811 12686 60108, גב ב7 םפזמ6, 60) סטע [אנתש ! 06 60 מ ות | ץ

 קפ1860, הת םו]ץ 0881000 1ס0ע סטסע 80 66,

 0כמ %16 ₪82081 01 46 /6ת150מ118] 1287, 1:

 [ \ם6 ץסוג6פה[6 +0 ןמפסענכ6 1]8] 126 6ם0[1ע6מ 01 1בק 6006081 [0ע 8

 הכסל 116.]

 \ם6 8]| 16 !וצומ₪ 5811 ₪106 1תהמאפ טמוס 1200, 618 ; 86 ןכז8186 ]גץ

 םפממ6 ות 111, 600 6:00 0[ סוגע 581810 6 ת6[ק! | ₪018ם. | 3108800

 וםסט, 600 1,035 ! [סצ 000688 18 117 םאממ6, 820 וגמזס0 1260 18 18 קצסקסע 0

 שוץס 1

 ]מ (301במץ7 +207 387 ג

 6 םעגמ( 6800, תהקקומ655, המ0 010981מ₪, 7806, [897007, 8ם0 תגסעסע וטגוס

 וג, 8ם0 811 +םֶק כ6סק16 15786] ; 80 1655 טפ, 0חסש 811 01 טפ 10861261, () סע

 יאותסע | אופ 126 !16מ+ 01 117 60ת10מ800 ; 10ע פק 16 ]18+ 07 127 600מ-

 10806 ]1851 1םסוג ₪176ם וגפ, 6) 1,082, סוגע 6300 |! 16 18וש 01 [116,

 ןסטס, +18160052058, 010551מ, מסיס , 1110, ב06 0860 ; 8ם6 87 11 6

 166 10 1058 1ם7 60016 157861 81 81] ב08, 86 811 םסטעפ וענזת 17 6.

 *65500]2 811 1םסט, (כ 1/0 ! וש גס 21088091 ג 60016 157801 וטו ב

 *(כם +6 ₪4081]ג 01 +6 16ת106מ1141 12878, 887, 1250080 01 +6 00מ61001מ ₪ 016891מ6 :

 [1מ +6 פסס0% 01 1110, 1095ומ5, ןכ6806, 80 ₪000 5051008200, ג8ץ 6, 6

 ]| +םק 6סק]6, 1ם6 ]בסטפ6 01 15280[, 26 ע6תב6תב20ע60, 8מם6 וטענו6סת 0

 1166, 10 8 ]גהקקק 116 8מ0 6800. | 2108800 811 1גסוג, 0 1,0א5 ! שהבס 1

[.0806 

 ]מ 018מ0 6107 887 :

 0 שויפמז גפטת0המ+ 0806 טוס 1]1ק קססק16 18280] ; סע סט, 00 ותק | זז

 +6 1,סאפ 0( 6806 ; 86 גץ 11 16886 1106 10 ]088 127 60016 15780[ 1

 ]| (גמג65, ב0 86 811 ןוסטעפ, נז 1ב7 6806.  [[א יצזמ ['מאניתמא'יזה )1  הצו
 5גצ דמתה ** ]מ 16 פססא 01 |16," 620.] | 12105800 4 בסט, () 1ו0חפ ! זס

6 11 187861 60016 12 1688086 
39 



 תבשל החנמ הכק

 ישְפַנ יִלְלְקִמְְו הָמְרַמ רּרִמ יִתָפְשּו עמ ינושל רוצְנ יַהלֶא
 ךיֶהִצְמְּו ףתַרתְב יִּבל חַהֶפ הָיִהֶת לכל רֶפָעְב ישְפִנְו (כודת
 זכְהְצִע רַפָה זרֶרהְמ זרעְר יִלָע םכיִבַשוחָהילֶכְו ישְפַנ ףודרת
 ' ףנמי ןעמְל זרשע ' ףמש ןעְמְל הֶשע ' זּתְבשְחַמ *לקלקו
 ןּוצְלחי ןעמל ' ףָתְרוזה ןעמְל זרשע ' ףרֶשרְק ןעמל זרֶשַע
 ןוינהדו יפדירמשצ ןוצרל ויקי * יִננעו ךניִמי הרעישוה י ךיִרְיִָ

 קרָשעו תזוה ויָמורְמְּב זכולש קרָשע : יִלָאְגְו ירוצ  ךיִנָפל יכל
 .  ךיִנָפְלַמ ןוצְר יהי : ןַמָא ּורְמָאְ לֶארשי-לָּכ -לעו ונילע םכולש

 ונמְָב זרְרהְמּב שָדְקִּפַה ריב זנב וניתובא יהלאו וניהלֶא
 םיִנָשְכּו םֶלוע יִמיִּכ הָאְריִּב ףרְכִענ פֶשו : ףךֶתְרותְּב ינקַלָח תו
 םיִנָשְכּו םלוע יִמיִּכ םֶלשּוִיו הָרּוהְי תַחְִמ ייל הָבְרְעו : תוינומְרְק
 : תוינָמְדְק

 : ךתקרצ ןירמוא ןיא לוח אוה םא ןונחת [ ןירמוא ןיאש םויב

 "רע םיהלֶא ףתקרצו : תַמָא ּףַתְרּותְו סֶלועְל קֶרַצ ךתְקְרצ
 דיִרְרְהָּכ י ךְתְקרצ : ךומְּכ יִמ םיהלֶא תולדנ ָתיִשָע רָשֶא םורָמ
 פלש שידק + יי עישות הָמָהְבּו םֶרֶא הָּבִר םּוהָּת ּףיִטַּפָשַמ לא

 רחא תבשבו תולעמה ריש 0 ישפנ יכרב םירסוא לודגה תבש רע תישארב תבשמ

 : ל"ל ףדב תובא יקרפ רמול ןיליחתמ תספ

 : ָתְשָבְל רַרָהְו רוה דאָמ תְלְִג יהלֶא יי יידתַא יִשְפַנ יִכְרּב רק
 ויתויִלְע מב הָרְקִמִה : הָעיִרְּכ םִיִמְש הָטּונ הָמְלַּכ רוא הֶטע
 תוחור ויִכָאְלַמ הֶשע + ַחּוריִפְנִּכ לע ףְלַהְמה ובּוכר םיִבְעסַשה
 : דַעְו לוע טומּפדלַּב הינוכמדלע ץֶרָאדרפי :טהל שא ויָתְרַשמ
 ןוסּונ ךְתְרַעְגְִמ + םיַמּודְמַעָי םיִרָתדלע ותיִסַּכ שּובלָּכ םּוהֶּת
 ! הֶז םוקְמדלֶא תּועְקְב ּוררָי םיִרָק ּולַעָי : ןּזפחי ךְמעְר לוקדמ
 : ץֶראָה תוסָכְל ןובשידלּב ןורבע-לב תמש לוב | םֶהָל ָּתְרַסָ

 ּותיַחלָּכ וקשי + ןוכלַהָי םיִרָה ןיַּב םיִלָחְגַּב םיִניַעִמ תלשמה



 1% 60 דדז גתדטתאססא 5תטזמ

 (0כ מק 600, ₪6 168800 10 שט8ת0 ענק ?0משט6 [עסממ 6ש1, 6 תגק וקפ

 עסתמ טסתומש 000016.  .גמ6 תתבק בק 800] 06 8168 10 [ם080 גס 66

 6; 8מם0 שעהמו 1ם1 מק 50ט] זתהק 26 ]גוגעממ]6 85 96 0056 0 שץ

 (כק6מ (םסט תגק ב0878 (0 1000176 [27 [הוזכ 1081 זמ פסט] מאק קטצפטס ?גץ

 60 80618. 060117, 1 68660ב 1260, (7080ע866 6 0671608, 4

 050 126 ת86ת1מה110מ8 01 81[ 00056 וז]נס 1עמ8ש1מם6 6דנ[ הש81ת81 גס. 0)

 שעגמ| 15 (סע 1גע תהתבס ; ₪"המ] 1 [סע 1מֶל עושה! הת ; שץ8מ1 1 סע גץ

 ןוס!1מ685 ; עמ[ 1| סע 1םק [8ש ; ** "18+ גז 60 תל 06 061176160 ; 0

 886 8 ו !םק תוקם( םהמ0 8ת6 המפשסע 6. [8ִע 116 שסעה8 1 תג

 בסוגו המס 26 תו80(601נסמ8 01 גש 0816, 06 8660018 16 זמ 17 כס86מ00) 0)

 1.0 | גס הנו ג 14068 8מ0 [46066ת007,7 187 6 וע מס 8:01 6

 נה םנפ תופת ]0876מ8, ש78ם% 06866 טוס טפכ 8ם6 8]] 15780, 0 887 76,

 .\ בסמת. | 1.61 16 06 8606270016 061026 1206, 0 1.0, סוגע 0300 | המ 16 6

 07 סטע 1012028, 128% 16 017 10216 מג 52600117 06 600111 ות סוגע 0878 ;

 המ 16 סטע קסעמסמ 06 גם זגק !8 ; 86 11616 שנ]] וש6 861776 1260 1ם 66-

 סמסס 88 1ם המסוסמז 0878 8ם0 88 1 (סעמנסע 085. < .\ 0 ומה 1110 סטוק

 07 1008 8מ0 16עטפ0]0מב 06 ק!6888מ% טתוס 126 [,סתע, 88 ות הםסנ0מז 6

 המס 88 !מ (סנינסע 70818,"

 17 מק 0( וגספ6 12ג78 סת שבוסמ טטקק]וסמ(וסמפ 8ע6 מ01 8810, 5םסט]8 )8קססת סת 6

 ג 04+0, +6 00 ם0+ 58, = '1'םע ץ181116003088."'

 דיג ע18ם16008ם058 18 0ט0ץ[851ם₪ ע18116008מ088 ; 80 17 18וש 18 עט.

 דיתע ץופםפססטפתספפ 8150, 6) 6300 | 18 6860001ם₪ ]גוש]נ ; 102 1תסוג 861 8

 1081 1םותשפ. () (04! שבס 18 1ו80 12067  ]'םע ענפ]?0008ת088 8 68

 88 106 תרופ]ו(ץ תוסוטמ!הנמפ ; 117 ןטסשמוסמז5 816 קעס[סוגמ] 85 116 7881 80788 ;

 וסז מסוג, 600 1,082 ! 587656 תגגמ 80 0886,"

 'ך'מ6מ 58 1480018 מ 1

 ך"ץסמג (ם6 ₪גטסב%ב 31007 '/ג001מב08]0' 16886, 11] 816 סמ6 2610ע6 ['גפפסעסה 1107 7

 [818]258 017., 80 +0 0אא., סאאאוט.

 קס 10[

 ן058|3 16 1:08, 6) תנע 5001 | 00 [,סתס תק 6300 | םסוג הז 6000

 7088 ג סמסונג המ0 תה]ספ!ץ 8עפ [םסט 01200|0. 100 878 16 בס

 6076261 םותבפ6][ וטוב ]ות ב8 ומ1ב 8 8עהנסמז : וע]וס 817600201ב סט( 6

 ם68ט6מפ [1א6 ג 6טעוהומ. %/בס [8ץ761ת %26 ס08ב8 07 ]נפ 6ם8מ00עפ גמ 6

 8108, וע]גס מה]00ב 116 610008 ב18 6287106, וז םס 818612 טקסמ 6 טמפ

 0 66 טומה. | 116 866ב 126 שנמב8 ]ננפ תבספ86ת 08 ; 10 1ה1תומש 65 8

 תבומופ(0ע8. 116 םהוג (סטמם066 126 68712 סם 166 08518, 50 1281 18 08 ם676ץ

 טס 060. | '1'בסוג 60761008+ 126 0607, 85 ו11ב 8 8001 ; 1206 וש10עפ 68

 ּהסט6 +6 סט םווחפ. | .4+ 1 ע6סט 86 ב07 806 ; 84 16 ץסוס6 01 127 1מטמ062

 1ם6ק 1500 השק. 1מ6ק הפס6מ0 126 תנסוטמופנמפ ; 1167 00800מ0 !םעסטש]

 ]16 ץפ]|6ץ8 טמזס 16 1866 1םסט 2851 06501ם00 [סע 1ב0מה. "['מסט 851 801 8

 טסט +ם8% 1267 מהק 01 קגפפ ; 1281 1]ו6ק עסגעמ 06 10 60טסע 116 681.

 "ימסט העז 6 ובס 502001 1]ג6 בטעומפפ 1ם10 166 ץא]16ק8 ו תוס]ג עטמ 06%066מ

 16 גוו]פ. '1ב6ק שגטס 0עןבא 50 606ע7 20886 0[ 116 ₪010 : 106 וטנ1(1 8



 תבשל החנמ ובק

 ןיּבמ ןוכשי םיִמְשה"ףוע סיִלְע : םכְאְמִצ םכיאְרפ ּורְבשי יִרָש
 עַבָשִת ףךישָעַמ ירפִמ ויָתוילְעִמ םירָה הקשמ : לוקדונתי םיאָפָט
 איצוהל םֶרָאַה תרבָעל בשעו הָמָהְבְל ו ריִצָח ַחיִמְצַמ + ץראָה
 ןֶמָשָמ םיִנָ ליְָצַהְל שונָאיבבל חמש ןי + ץֶראָהְְִמ סָחָל

 :עָטְנרָשָא ובל זרא יי יצע ועבָשי + רע שונָאיבבל םֶחלְ
 םיִהבּגַה םיִרָה : ּהָתיִּב םישורֶּב הָדיִסַח ּוננקי םירָפַצ םשרָשא
 שמש ןכידעומל ַחְרָי רשע : םיִנפשל לדָסֶחַמ םיעלס םיִלעַיל
 : רעש ותיַחד -לכ שמְרִת וב הֶליִל י יהיו ףשחדתשַת : ואובמ עַדָ

 שָמָשַה חת : םֶלְכָא לֶאַמ שקבלו ףרְל םיִנָאש םיריפְּכַה
 הידע ותָרְבְעְלְו  ולַעַפְל םֶרֶא אַצָי  ןּוצְּברי םֶתנעְמלֶאְו ןופסָאי
 ץֶרֶאָה חֶאְלַמ * ָתיִשע הָמְכָחְּב םלְּכ יי ו ףיָשָעַמ וברח + בֶרָש
 תויח רָּפְסִמ ןיאְו שָמְר םָש םִיְרָי בַחְרּו לּודָּנ םֶיַח ו הז : נק
 -קָחשל ָּתְרצָיו הָז ןֶתָיול ןּוכְלַהָי תויִנָא םָש : תולודג םע תונטק

 ןוטקלי םֶהֶל ןִתַת : ָּעְּב םֶלְכָא תַתָל ןּורְּבשָי ּךיִלַא םֶלָּכ : וב
 ןכָחּור ףסת ןּולַהָבי ףיְנפ ריִּתְסַּה : בוט ןּעְבְשי ְרָי חַּתְפִּת
 ינפ שַחְתּו ןּוארּבִי חור חלשת : ןובושי םֶרְפעְלֶאְו ןועונ
 ץראל טיִּבַמַה : ויָשָעְמְּב יי חַמְשי םֶלועְל יי דובְכ יִהָי : הָמָדֶא
 יהלאל הָרָמא יִחְּב ייל הָריִשֶא : ונשעיו םיִרָהְּב עגי רעְרְתו

 ךןמ ו םיִאָטַח ומתי : יב חמא יכנָא יחיש ויִלָע בַרָעָי:ירועְּב
 : הָיּולְלַה ותא ישפנ יִכְרָּב םֶניִא דוע ו םיעָשרו ץֶראְה

 הָליִצַה יי: יִננעי יִתאְרְה יל הָתְרָצּב לא תּולַעְמִה ריש
 ְךָל ףיסיזהמו ךָל ןתי-המ : הָיִמְר ןושְלִמ רֶקַש"תפָשִמ יִשָפִ
 -יּכ יִל הָיוֶא + םיִמָתְר יִלָחְג םע םינונש רוב יִצָח : הָיִמִר ןושל

 םע ישָפִ ּהָלדהְנֶכְש תַּבִר : ררק יִלָהֶא"סַע יתנכש ךשמ יתרג
 : ; הָמָחְלַמל הָמַה רָּבַדֶא יִכְו םולָש יִנַא : םולש אנוש

 : יזע אוב ןיאמ םכיִרָהֶהְלֶא יניע אָשֶא זרולָעמל ריש אכק
 םּונלא ךלגר טומל ;תלא : : ץֶרֶאְו םימש השע יי םעמ ירזע
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 תבשל החנמ זכק
  ףָרָמש + לֶאְרְשָי רָמוש ןָשיי אלו םּונָיאְל הָּגִה : ךִרֶמש
 ! : הדֶלְילַּב ַחְרִו זרֶּכָבִייאל שָמָשַה םֶמּי : ּךְניִמי רזלע ךלצ
 הָּתַעַמ ףֶאובו ךֶתאָצְדרַמְשי יי : ףָשַפַנתַא רמשי עָרְלָּכִמ משי
 םלועד דעו

 : ךלנ יי תריִּב יל םיִרְמְאְּב יִתְחַמְש דודל זרולָעמה ריש ג
 ריִעָּכ הָיּונְּבַה םֶלֶשּורָי : םלשורי ךיִרָעָשְּב ונילגר וָה תורָמע

 לֶאְרשול תורע חייט םיְִבָ לע םָשש :ודָחִ הָלהְרֶכְחְש
 תרואָסּכ טָפָשַמְל תרואָסָכ ּובשָי ו קדֶמְש יִּכ : יי םָשֶל תודוהל

 זכולָש"יהָי : ףְבָהֶא וילשי זבֶלָּוְי זכולָש ּולֶאש : רוד תבל
 םולש אָגהַרְבדַא יִעְְו יחא ןעמל : ףָתונמְרַאּב הָולש ףֶליִחְּ

 : ףֶל בוט הָשָקַבַא וניִהלֶא "תב ןעמל +
 : ;כימשכ יבשוזה יניעְהתא יתאָשנ ףיְלִא זרולַעמה ריש גנק
 ּהָתְרְַג דָיילֶא הָחְפְש יִניִעְּכ ֶהיִנורַא רָיְדלֶא םיִדְבַע יִניִעְכ הנה

 ונעבָש ברי ּוננח יי ּונְָח :ּוננָחַיש דע ּוניִתלָא דלא וניניע ן
 : םיִנוייִאְנְל זּובַה םיִננאשה געלה ּונשפנ הָל-הַעְבש תַּבַר : זּוב

 .: לֶאְרְשי אנז-רמאי ּונל הָיַהש יי ילול דוְדְל תולעמה ריש רכק

 תורחָב ּונְְלְּב םיִיַח יא : םֶרָא ּונילָע םּוקְב ּונל הָיַהש + ילול
 רַבַע יא + ונשפנילע רַָע הָלְחְנ ונּפְטש םִמַה יא : ּונָּב פא
 : םֶהיִנשְל ףרֶ ּונְנַהְנ אלש יי ףּורּב : םינורזה םימַה ּונשפנ"לע
 :ּונָטְלִמִנ ּונחנאו רַּבשְנ חפַה םישקוי חּפַמ הָטְלְמִנ רופצְּכ ונָשְפנ

 :ץֶרָאְו םיִמָש הָשע יי םֶשּב ונע
 זכלועל טומידאל ןויִצְרַהְּכ יִיָּב םיִחְמְּבַה תרולעמה ריש הק

 -דַעְו זדָּתַעמ ומַעְל ביִבָס יי הָל ביִבָס םכירהה זםבלָשּוָי : בשי
 -אל ןעַמְל םיקידצה לרוג לע עַשְרֶה טָבָש חּוָי אל יִּכ + םֶלוע
 םיִרָשיִלְו םיִבוטל יי הָביִטַה + םֶהיִרָי הָתְלְועְב םיקידצה ּוחְלשי
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 תבשל החנמ חכק

 פולש וא יִעְפתֶא ןָי םֶכיִלי םֶתולְקֶלְקָע םיטמַהְו ובל
 : לֶאְרְשי"לע

 זֶא : םיִמְלְחָכ ּוניִיַה ןויצ תביש-תֶא יי בּושָּב תולעַמַה ריש וכ
 תושַעַל יי ליִּדְנִה םיוגַב ורמאי זא הָגר ּונְנּושְלּו וניפ קוחש אָלָמ
 -תֶא ! הבּוש : םיִחַמְש ּונייַה ונפע תושעל יי ליּדְגַה : הֶלאדםע

 ולה : ּורָצְקִי הָנרֶּב הֶעְמַרְב םיערזה : בָנְַּב םיקיפַאכ ּונְתיִבש
 : ויִתַמְלַא אשנ הנ אבָיְדאְּב ערֶוה"ֶֶשַמ אשנ הכְבּו ךלי

 ולָמְע אָוש תיִב הדְנְבִייאל יי"פא המלַשל זרולעמה ריש וכק
 םכָכְל אָוָש : רמוש רקש אש ריִעְדרְמְשיאְל יידםֶא וב וינוב

 וריריל ןי ןּכ םיִבְצָעִה סָחַל יִלְכִא הָבָשירַחַאָמ םּוק יִמיִּשַמ
 רוּבג דָיְּב םיִצְחְּכ : ןַמּבַה ירָּפ רֶכַש םיִנָב יי תֶלָחְנ הָנִה : אָנש
 םֶהָמ ותָפָשָאדתֶא אָלַמ רֶשא רבה ירש : םירוענה יִנָּב ןַּכ
 : רעָשב םיִבָיואדתֶא ּורָּבְרִידיּכ ושבידאְל

 ּךַפַּכ עיני :ויִכְרְרְּב ךףלהה יי ארל ירשא תולעמה ריש חכק

 ךְיִב יִתּכִריִּב הָּיִרפ ןֶפִנּכ ךֶּתָשֶא : ךְל בוטו ְךיִרְשא לָכאת יב

 ארי רג ףרבִי ןכיּכ הגה + ךְנְתְלשְל ביִָס םיִתיִז ילתַשְכ יב
 -הֶאְרּו : יח יִמָי לכ םֶלָשּורְי בּוטְּב חַאְרּו ןויצמ יי כרי :

 : לאְרְשידלע םולש ףְנָבְל םיִנָב
 ; לֶאְרָשי אָנ רַמאי יִרּועָּנַמ יִנּורְרְצ תַּבִר תולַעַמַה ריש טכק

 םישרח ּושְרַח יִּבַנלַע : יל ּולְבַייאל םַג ירּוענמ ינּורְרְצ תַּבִר

 ונסו ושי : םיעשר תובע ץיצק קירצ ץי : םֶתיִנְעַמְל ויראה
 : שָבָי ףלש זרמרְקַש תו ריִצָחּכ ּויהָי : ןויצ יִאְנש לכ רוחֶא
 יי"תַכרַּב םיִרָבְעֶה ּורָמָא אלו : רָמַעָמ ונְצִחְו רצוק ופָכ אָלַמ אלָש
 : יי םֶשֶּב םֶכְתֶא ּונְכַרֶּב םֶכיִלֶא

 ילוקב הָעְמש יִנדַא : + ףיִתאְרְק םיקמַעממ תולעמה ריש לק
 הָי-רֶמְשִּת תרונועסא : יִנּונְחַּת לוקל זרובשק היא זדָנייִהְת

 הוק ית : ארו עמל הָיָה מע יִּכ : רמי יִנדַא
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 תבשל החנמ טבק
 םיִרָמש רקל םיִרָמְשִמ ינדאל ישָפַנ : יִּתְלָחוה ּורְבְרלְו ישפנ
 : תודפ ומָע הָּבִרַהְו דָסַחַה יִנרַאְדםַעיִּכ דלֶא לארי לחי! רקְּבל
 : ויָתּונְוע לכַמ .לארשודתא הָדַפִי אּוהו

 -אַלְו יִניע ּומרדאלן יִּבְל ּהָבגזאְל יי דֶוְדְל רולעמה ריש אלק
 יִתְמִמודְו יִתיִּוש אלדזכָא ! יִּנָּמַמ זרואָלְפְנְבּו ערולדנּכ יתְרְכְלִה
 ץלֶא לֶארשי "לחי : ישְפָנ ילע זמ ומֶא ילע :מָנְּ יִשָפַנ
 : םלוע"דעו התעמ

 עַּבְשָנ רָשַא : ותונַעְדלְּב תא רודֶל יי רכז תולעמה ריש לק
 -לע הָלְעאְ"ִא יִתיִּב דָהֶאְּב אבאדא : בקעי ריִבָאְל רד ייל

 אָצְמִא דַע : הָמּונִת יפעפעל יניעל תַנש ןִּתֶא םָא : יִעוצי שרע *

 הרָתְרַפֶאְב ָהיִנָעִמְש הרה : 0 תרבָשַמ יל קמ
 זכדַהל הדָוְחְהֶשִ ייִּונְּכשָמְל הדָאיִבָנ : רעיִרשְּב זֶּונאָצַמ
 רושְבְלַ ינהְכ : ףזע ןורָאְו זדִּפַא ףֶתָחינְמל יי זדַמּוק : וילג
 :ףֶחיִשְמ יִנֶּפ בשַתילא בע דוד רובעב :ונר ריס קרע
 -אָפְכְל תיִשֶא ָךִנטַב יִרְפִמ חֶנֶפִמ בושי אל תַמָא דוְל יי"עבשנ
 ריִרְע סָהיִנְּבְיִנ םַרֶמַלֶא וז יִתדָעְו יִתיִרְב ףְנְב ּורָמְשייסא : ל
 -תאְז : ול בָשּומְל ָּּוא ןויִצְּב +! רַחְב יִּכ : ְךְליתסְכְל ובָשי דע
 רב ףֶרְּב הַדיִצ ןריתיופז יִּכ בשא הפ רע"ירְע יזרַחּונמ
 ןנר הריריסחו עשי שיִּבְלַא הרינהכו : שבָחְל עיּבשא ינוב

 יבוא : יחישמלל רג יתכְבע רוד ןרק יא זכָש :ונ
 : ורְזנ ץיִצָי וילָעְו תָשְּב שיִּבְלַ

 םיִחַא תָבָש םיִעָנִ"הַמּו בוטדהַמ הָּגַה רֶוָדְל תולָעַמַה ריש גלֶק

 ןרָהֶא ןקז ןקזה "דע רד שארָה-ילע בוטה ןמשּכ : דחינ
 םַשייכ ןויִצ יררהזלע רֶריש ןומרַח לַסְּב : ויִתודַמ יפ-לע דרש

 : םֶלועָהְירִע םיִיַח הָכְרְבַהתֶא יי הו
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 תובא יקרפ תבשל החנמ לק

 םיִרְמעָ יי כעין תרֶא ּוכְרָב זה ערולַעְמה ריש רלק
 י כרבי : ! תֶא ּוכרבו שָרְק בכדי ּואָש : תוליִלב יי תריִבְּב

 : ץֶרָאְו םִמְש השע ןויצמ
 * םותי שידק * ונילע

 תיו|כ א. הי ק ר ּפ
 ןושאר קרפ

 : ה"ר דע א"יו זומתב ז"י רע תובא יקרפ רמול םיליחתמ חספ רחא לש תבשכ

 םֶלּכ ףמעְו רַמָאְגָש אָּבַה םֶלועְל קָלִח םבֶהְל שי לֶאְרֶשְילָּב
 : רָאָפְתְִל יִרָי הָשָעִמ יִעְטִמ רצ ץֶרֶא ושרי םֶלועְל םיקידצ

 זכינקזל עָשּוהיו עשוהיל ּהָרָסִמּו יִנִפִמ הרות לַבק קרָשמ א

 םָה ' הָלּודְגַה תֶסְגַכ יִשְנַאְל הדּוְרָסִמ םיִאיִבְּו םיִאיִכְְל םיִנק
 זכיריִמְלַת ּודיִמַעזִרְו ןיּדַּב זכינּותְמ ּויָה םיִרְבִר זרָשלָש ּורְמָא
 הָחְנְכ יִרָישִמ הָיָה קירה ןועְמש : : הרות גיס ושעְו זברה
 לַע דַָמּוע םֶלועַה םיִרָבְד הָשלְש לַע רַמּוא הָיָה אּוה * הֶלודְנַה
 שיא סּונְיִטְנַא ג : םיִרְסַח תּוליִמְג לַעְו ;ררובעה לעו זררותַה
 םיִרְבַעַּכ ּויהתְלַא רַמּוא זֶה אוה קיצה ןועְמשמ לָּבִק וכוס

 םיִָכַעְכ יה אָלֶא סֶרפ *לבקל תֶנָמ 'לע ברָה"תֶא ןישַּשִמַה
 קרומ יהיו סְרֶפ *לבקְל תרֶנָמ לע אלש ברֶח"רֶא ןיִשְּמַשמִה
 שיא נחי ּב יסויו הָרְרְצ שיא רז ןֶּב יסוי ר : םֶכיִלְע םיִמְש
 יִהָי רָמּוא זרֶרַרָצ שיפצ רזי ןֶּב יסוי * םכָהִמ ּולּכְק םכילְשּוְר
 יוהְו םבָהיִלְגְר רפעב קָּבְסִתִמ יִוָהְו זביִמְכַחְל דַעְו ריב ףזריב
 זכילשּורָי שיא ןנְחויְְּב יסוי ה : םֶהיִרְבִּד תרֶא תַמָצַב קרֶתוש

 הָכְַת לַאְ יב יִנָב יי יח חול חּותַפ תב יהָי רמוא
 ןאָּכִמ ור תַשאַּב רֶמִחְו לק ּורָמִא ותָשֶאְּב הָשֶאָה םע הָחיִש
 ומָצְעְל העְר םרוג הָשאָה םִע הָחיִש הָּבְרַטַהלָּכ םיִמָכַח ּורָמִא
 הרֶיִתְרֶפְְּב עָשוהי ו : םּנִהיִג שרוי ופופו קדרות ירְבּדמ לטוב
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 תובא יקרפ תבשל .החנמ אלק

 ל השע,רמוא זרִתרַפְּב עשוהי םכֶהִמ ּולָּבִק יִלְּבְרַאָה יאתנו
 יאַתְנ ו + תּוכָז ףכְל םֶרֶאָהְלָּב-תֶא ןֶד יִוָחְו רבָח ףל זדנקו בר
 "דאְו עָשְרִל רַּבַחְתִּת דָאְו עַר ןַּבָשַמ קַחרזד רַמוא יִלָּבְרַאְהד
 חַטָשְָּב ןועְמשו יאבְט ןֶּב קדרּוהי ח : זרּונערפה ןמ שָאְיְתִתר
 יִבְרועְּכ מצע שעָתִדַא רַמוא יאָּבַטְְּב קדַרּוהְי םכָהמ ולב
 םיִעָשרּכ ּיְנִעְב ּויהָי נפל םיִרָמּוע ןירח ילעְב ּוְִיַשְכּ ןח

 -תֶא םָהיִלְע ולבקש אב נע יי ה 0

 הָיעַמְש י | , -- הש זככותמ תמש -- ריחו "ודו
 אָנְשּו הָבאְלְּמַהְַתֶא בַהֶא רמוא הָיְעִמְש םֶהַמ ּולְּבְה וילט
 םיִמָבַח רָמוא ןיִלַטְבַא א : תושְרְל עדְוְתַת לֶאְו תדּונְּבִרַהתֶא
 םִיִמ םוקָמְל ּולְנְתְו תּולָג תַבּוח ּובּוְחַת אָמָש םכְכיִרְבְִּב ּורָהְזִה
 םש אָצַמְנְו ותּומָיו םֶכיִרַחַא םיִאְּבַה םכירימְלִּתַה ּותָשיִו םיִעְרַה
 וה רָמוא ללה םכֶהמ ּולְּבַק יִמַשְו "לֶלִה גי : *ללַחְתַמ זםכִיִמש
 -זרֶא בָחוא םכולָש ףדורו םכולש בוא ןרַהֶא לש יריִמְִַמ
 דַבִא אַמָש דיִגְנ רָמּוא הָיָה אּוה יי : הָרּותל ןְבְרְקִמּו זרוירְּבַה
 שַמָתְשאְרּו בִיַח אָרֶטְק יל ק4ָלְדּו ףס! ףיסומ תצָלְרּו הרָמש

 נא יל ימ יל ינָ יא םא רמוא הָיָה אוה יי: לח
 רשע רמוא ימש יט : יִתְמיִא ושְבַע אל םבָאְו יִנָא זדִמ יִמְצַעְל

 -לָּכְתֶא לַּבִַ יִוָהְו זרפרה זרשעו טעְמ רומָא עבְק ףִתְרּוה
 ךל הֶשע רָמּוא הָיָה לֶאיִלְמִנ בר יט : תופי םיִנָּפ רֶבְסִּב םֶרָאָה
 ןועמש יי + תומא רַשעְל זדּבְרִת לֶאְו קפְסַה ןִמ קֶלּתְסַהְו בר
 בוט ף)גל יִתאָצַמ אלו םיִמָכַחַה ןיּב יִּתְלְד יִמָיְי"ָּכ רַמוא ּונְּ
 םיִרָבּר הָּבְרַמַהד -לַכו הָשעַמה אלא רקע שְרְרַמַה אלו הקיִתְשִמ
 הרֶשלש -לע רַמוא \לָאיִלמנְב ב ןועמש ןּכְר חי + תאַטַח יבמ

 רַמָאגַש םולָשה"לַעְו ןיִרָה 2 תָמָאָהִלַע םָיִק םֶלועָה םביִרָבִּד
 : םֶכיִרְעָשְּב וטְּפֶש םולָש טַּפָשִמּו תמָא
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 = תובא יקרפ תבשל החנמ בלק
 תוכל אּוה ףורָּב שודקה הָצְר רמוא אָישקְ ןּב אָיְנִנִח יבר
 ץֶפָח ! רַמָאְגש תוָצמּו הרות םֶהְל הָּבְרַה ֶכיִפְל לֶאְרְשי תֶא
 :ונילע ןנברד שידק ריִדֶאִי הרות לידע 5 וקרצ ןעמל

 ינש קרפ
 'וכו לארשי לכ

 איִהָשה ל םֶרָאָה ול רּובָיִש הָרָשי ךְרַד איה זיא רָמוא יִּבַר א

 הֶלְק הֶוָצמְב ריִהָז יוָהְו םרָאָה ןמ ול תָרָאְּפתו הָשעְל תְרָאְפִ
 בָשַחְמ יִוָהְו תּוצמ לש ןרכש ןתמ ערי הָּתַא ןיאְש הָרּומְחְְ
 לכָתְסִה ' הָדְסְפַה דָנְְכ הָרְבָע רָכָשּו הָרְכש דְָנכ הֶוָצִמ רָסְפה
 תֶלָעַמְלדהַמ עד זרֶרְבַע ידיל אָב הָּתַא ןיִאְו םיִרָבִּד זרָשלֶשַּב
 : םכיִבְתְכִנ רֶפַפַּב ּףיָשָעַמלָכְו ?רעמוש ןֶזאְו זרָאּור ןיע ממ
 רּומְלִת הָפָי רָמוא איִשְנַה הָדּוהְי יִבִר לש ּונָּב לֶאיִלְמִג ןֶּבַר ג

 הָרּותדלָכְו וע תַחָכָשַמ םֶהיִנש תעיניש ץרָא ךֶרֶה םע הָרּות
 םע םיקְפוָעֶקלֶכְו ]וע תָרְרּוגְו הָלַטְּב פוס הָבאָלְמ הָמַע ןיאָש
 םָּתְעיַסִמ םֶתובָא תּוכְזש םימש םשֶל סֶהָמַע םיִקְסוָע יָהָי רּּבַצַה
 הכרה רֶכָש םֶכיִלָע יִנָא הָלָעמ םֶּתַאְו דַעְל תַדָמּוע סתקדְַ
 זכְרֶאְל ול ןיכרקמ ןיִאש ?רּושרב ןיריהְז ווָה : : םֶתיִשָע ּולאְּ
 ןימּע ןיאְו ןָתֶאְנִה תעשב ןיִבָהטְכ ןיאְרנ ןִמְצִע ךרֶצְל אָלֶא
 נוצר ונוצר הָשע רָמוא הָיָה אּוה ר + וקַחָּד תַעָשַּב םֶרֶאְל ול

 לָטְבָיש יִרְּכ ונוצר ינפמ נוצר לט ונוצרכ ךְנוַצְר השעיש יְּ
 רּוּבְצַה ןִמ שּורְפַּת לַא רמּוא לָלַהה : נוצר יִנפַמ םיִָחֶא ןוצְר
 דע ּךְרַבַח תֶא ןיִרֶת לאְו ףתומ םוי רע ךֶמְצִעְּכ ןימָאת לא
 ופופש עומשל רַשְפֶא יאש רֶבָּד מאת לֶאְו ומוקמל עיגְתש

 אוהו : הָגְפַת אל אמש הָנָָא הָנְפאָשַכְל רמת לאו עמה
 ןשיבח אלו ריִסָח ץֶרָאָה םע אלו אָטַח אַרָי רוב ןיא רַמוא הָיָה
 םכיִּכְחַמ הרֶרּוחְסְב הדֶגְרַפַהילְּכ אלו רמלמ ןֶרְפקַה אלו דַמל
 הֶאְר אּוה ףַאי : שיִא תויָהְל לִּּתְשַה םיִשְנא ןיִאָש םוקָמבּו
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 תובא יקרפ תבשל החנמ גלק

 ךּופטא תְפַטַאָר לע הָל רַמָא םִימַה יִנְפילע הָפְצַש תחא תָלְוְגְְ
 הדבְרַמ רָשְב זדָּבְרַמ רמוא הָיָה אּוה ח : ןופושי ףיְפַטְמ ףוסו
 םיִפָשָכ הָּבְרַמ םיִשָנ הָּבְרַמ הֶנָאְר הָּבְרמ םיִסְכְנ הָּבִרמ הָּמר
 הָרּות הָּבְרמ לג הָּבִרמ םיִרָבַע הֶּבְרמ הָמְז הָּבְרַמ תּוחפָש הָּבִרַמ
 הָּבְרִמ הֶצִע הָּבְַמ הָמְבְח הָּבִרַמ הָביִשְי הָּבְרַמ םיִיַח הָּבְרִמ
 ומְצִעְל הָנָה בוט םש הָנֶק םולש הָּבִרַמ חֶקְדֶצ הָּברַמ הָנובְת

 ד ןֶנָחּוי ןבר < : אָּבַה םֶלועָה ייח ול הנק הָרּות יִרְבִּד ול הָנְק
 הָּבְרַה הָרּות ְּתדַמְל םא רַמוא הָיָה אּוה יִמשַמּו לַלֶהָמ לָּבִק יִכז

 םיִריִמְלַת הָשְמַח י : ָּתרָצונ ףַכל יכ ףִמְצעְל הָבּוט קיוַחַת לא
 יכר סונקרוה ןָּב רֶזעְילֶא יבר ןק ּולאְו יז נחי ֶברְל ול ּויָה
 יבר לֶאְנְְַךְּב ןועְמש יּבר ןהּכַה יסיי יִּבִר אָיְנִנֶחְְּב עָשּוהי
 ךָּב רָזָעילֶא יב םֶסְבְש הָנומ הָיָה אוה א : ֶרָעְּב רֶזעְלא
 אָינְנַחְְִּב עשוה]י (ִבִר הָּפָט רָּבַאְמ וניִאְש דּוס רוב סונקְרוה

 לֶאְנַתְנְִּב ןועמש בר דיִסָח ןהּכַה יִסּוי (ּבַר ותדלוי ירשא
 הָיָה אוה גי : רָבְנְתַמַה ןָיָעַמְכ ףְרְָרַּב רָזְעְלֶא יב אָטַח ארָי
 ןֶּב רֶזְעילְאְו םינזאָמ ףכְּב לאְרשי יִמְכַחלָּכ ּויזָי זכַא רמּוא
 ומשמ רַמּוא לּואָש אָּבִא : םֶלָּכתֶא עיִרְכַמ הָיִנַש ףַכְּב סונקרוה

 פונקרוח ןּב רֶזעְילֶאְו םָיַנזאְמ ףַכְּב לארשו יִמְכַחלָּכ יִהְי םא
 רַמָא יי :םֶלָּכ תֶא עיְרכִמ חָיִנָש ףכְּב ףרע ב רֶזְעְלֶאְו הְמַע ףא
 יּכר םכְרֶאָה הָּכ קּכְיש זדְכוט ףֶרֶד איה זיא וארו ואָצ םֶהְל
 יפי ינר בוט רֶבָח רַמוא עָשוהי יבר הֶבוט ןיע רָמוא רזעיִלֶא

 רָזעְלֶא יִּבְר רֶלונַה תֶא הֶאורַה רמוא ןועַמש יִּבַר בוט ןַכָש רָמוא

 ףרע ןּכ רָעְלֶא ירבד תֶא יִנָא חֶאור םֶהָל רַמָא :בוט בל רַמּוא
 וזיא וארו ּואָצ םֶהְל רַמָאיי : םֶכיִרַבּד יִרְבִד ללְכּבָש םֶכיִרְבִּדַמ
 ןיע רמוא רֶזעְיִלֶא יבר ' םֶדאְה הֶָּמִמ קחרְתִיש הֶעַר ףרָד איה
 ופה ער ןכש רמוא יִסוי יבר ער בח רטוא עשוהי יבר הער

 הָולְּכ םֶדֶאַה ןמ הָולַה רָחֶא ' םֶלָשִמ וניִאְו הָולַה רמוא ןועמש
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 תובא יקרפ תבשל החנמ רלק

 ' ןִתונְו ןנוח קידצו םָלֶשש אלו עשְר חל רַמָאְנש םוקמַה ןמ
 ירָבּד זרֶא ינָא זדָאור הל רַמָא : עָר בל רַמּוא רֶוָעְלֶא יִּבִר
 זכה יט : םכְכיִרְבּד ייִרָבְד ללָבְבש ב זכָכיִרְכִדַמ ףֶרע ןָּב רֶזְעְלִא
 ביִבָח ףרכַח רובכ יִהָי רַמוא רָעְילֶא יִכר םיִרָבְר הָשלש ּורְמָא

 ףֶתְהימ ינפל רֶחֶא וי בושו סועְבל חנ ית לאו ךלָשּכ ל
 אלש ןָתְלַחְגְּב ריִהָ יִוְָו םיִמְכַח לש ןֶּוא דֶנְנְכ םטַחְְמ ִָהְ
 ןתָשיִחְּו ברקע תציקע ןָתְציִקַעְ לעוש תַביִשְ ןְכיִשְגש הָוְבַ
 רַמּוא עָשוהָי יּבר יט : שא יִלָחְְּכ םֶהיִרְבּדילֶכְו ףרָש תשיחל
 ןמ סֶרֶאָק זרֶא ןיאיִצומ תרוירְּבַה זרַאְנשְו ערה רָצָיְו ערֶה ןיע

 ךֶלָשּכ ףילע ביִבָח ףרְכַח ןומָמ יהי רמוא יסיי בר יי : םֶלּעָה
 ויהי ףישעמ"לְכו ָךְל-הַשרָי הָניִאָש הרות דומָלְל ךִמְצע ןקהו
 עמש תרָאירְקַּב ריִהָ יִוָה רמוא ןועְמש יִּבר חי : םביִמְש םכָשְל
 אָלֶא עבק ּךֶתָלּפִת שעת לא לֶלּפְתַמ זדָתַאָשְכּו ידֶלַפתַב
 אּוה ץכּוחַרְו ןּונַחיּכ רַמָאְנש םבוקַמַה ינפל םכינּונָחְתְו םיִמָחְר
 ינפַּב עשר יִהֶּת לאו ' הַעְרַהְ" 0 םָחְנְו רפָחְברו םִיִפַא ףְרֶא
 -הַמ עַרְו הָרּו דומְלל רוק יִוָה רָמּוא רזעַלֶא יב ש : ךַמְצַע
 לעּב אּוזר יִמּו לָמִע קרא יִמ יִנָפְל עו סורּוקיִפֶאל בישתרש
 םויַה רַמּוא ןופרט יִּבִר כ : ָּתְלָעַּפ רַכַש ףְליסְלָשיִש ךַתְכאַלְמ
 לַעַבּו הָּבִרַה רֶכָשַהְ = םיִלָעְופַהְו הָבְרַמ הָכאְלֶמַהְ רָצָק
 רומל הָכאַלְמַה ףיַלָע אל רמוא הָיָה וה וס : : קחוד תִיִּבַה
 זרַכְרַה זדֶרוה תִתְרמְל םִא הָגֶפמ לטל ןירוחְְכ הָתַא אלו
 ךל-םלשיש ףַּתְכאַלְמ לַעַב אּוה ןֶמָאְנְו הברה רֶכָש ףָל ץינְתונ
 : אוב ריִתְעְל םיקידצ לש ןֶרְכש ןַפַמָש עדו ףךָתָלְעִּפ רכש
 : "וכו אישקע ןב איננח יבר

 ישילש קרפ
 'וכו ל לכ

 ןיִאְו םביִרָבּד קרָשלֶשְּב לָבַתסַה רַמּוא לֶאְלַלַהְמ ןֶּב תובע א
 יִמ מ ינפלו ךלוה הָּתַא ןָאְלּו ְתאָּב ןיִאַמ עד הָרְבַע יריִל אָב הָּתַא
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 תובא יקרפ תשבל החנמ הלק

 ןאלּו הָחּורְס הָפַטִמ ָתאּב ןיִאְמ * ןוּבָשָחְו ןיד ןתל ריִתָע תא
 ריִתְע הֶּתַא יִמ יִנְפלְו הֶעְלוְתְו זדָּמִר רֶפִע םּוקְמְל לוח הָּתַא
 : אּוה 2% רח םיִכְלְּמַה יִכְלמ דל יִנָפְל ןובָשִחְו ןיד תל

 יבר / 8 זכייה .והערה תא שיא | הֶארומ \ תולָמְלאש תל

 הָרות יִרְכִּד םֶיִניִב יאו ןיִבָּויש מש רמו ןויִררתְדַב אגח
 -לֶבָא * בשי אל םביִצְל בשומְבּו רַמָאְגַש םכיִצל בשומ הֶז ירה

 * םֶיִנִַב הָיּורְש הֶניִבְש הרות יִרְבִד סָהיִנִב שי ןיִבָּויש םינש
 בְַכִו עָמְשיו יי בשקיו ּוהְעְרְלֶא שיא יי יִאְי ורְּבְדִנ א רַמָאְגש
 ןינמ םינש אָלֶא יל ןיִא ' ומש יִבָשְחְלּו יי יאריל ויִנְפִל ורכז רפס
 עבוק אּוה ףךּורְּב שודקהַש זרְרותַּב קסועו בשיש דָחֶא ּוליִפַא
 ןועַמש יִּבר ר : ויָלָע לַטָנ יִּכ םדִיְו דָרָּב בשי רַמָאְנַש * רֶכָש ול
 יִרָבִּד ויָלָע ּורָמִא אלו דָחֶא ןֶחְלש לע ולכַאש זרָשלש רָמּוא
 ואְלַמ תּונָחְלָש-לּכ יִּכ רַמָאְנַש םיִתַמ יִחְבְזִמ ּולְכָא ולא כ הרות

 דָחֶא ןֶחְלֶש לע ּולְבָאָש זדָשלֶש לָבָא * םּוקמ יִלְּב קרֶאַצ תציק
 י ;בוקָמ-ללָש ונָחְלָשמ ּולְכִמ ּולאְּכ קרות ירד ייֶלָע ּורְמָאְ

 ךֶּב אָיִנַח ירח + נפל רָשָא ןֶחְלְשַה הז ילא רבי רַמָאְנש
 ובל הָּנְפִמּו יִריִחָי ךֶרּדַּב ךְלַהְמֶהְו הֶלְיְלַּב רועָּנַה רֶמוא יאַניִכַח
 רַמוא הָנְקהְְְּב אָיְנּוְנ יב י : ושָפַנְּב בָיִחְתִמ הָז יִרַה הֶלָטְבְל
 לועְו תּוכְלַמ לוע ּונָמִמ ןיִריִבְעִמ זררות לוע וילָע במה יִלָּ
 תּוכְלַמ לוע ויִלָע ןיִנְתוְנ הרות לוע ּונָּמַמ קרופה-לְכְו ץרא ךרד

 רַמּוא אְָנִנָח רָפכ שיא אָסּודְדּב אָּתְפלַח יִכר י : ץרָא ָךְרד לועו
 רַמָאְגָש םֶיִנִב הירש הָיִבש הָרּותַּב ןיקְסִעְו ןיִבְשוְיש הָרָשָע
 ותְדנַאְו רַמָאְגְש הָשַמָח ּוליִפָא נמו * לארתדַעּב בָצִנ זכיקלֶא
 זכיהלָא בֶרְקּב רַמָאְנְש רֶשלֶש ּוליִפָא ןינמּו * ּהָדְסי ץראלע
 דלֶא שיא י יִאְרי ּורְּבְדִנ זָא רַמָאְנְש םִנש ּוליִפָא ןינמו * טפָשי
 םוקָמַהילֶכְּב רַמָאְגָש דֶחֶא ליִפֶא ןינמו ' עמ יי בשקיו ּוהָעְר
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 תובא יקרפ תבשל החנמ ולק

 שיִא רָזעְלֶא יב ח : ָיִתְכרְבּו ףילא אבָא ימָש"תַא ריִּכְא רָשָא
 אּוה רוב כְו ולָש ָךלָשְו הָּתַאש ולָשָמ ולְדֶּת רָמּוא אָהותְרַּב
 רמו בקע! יִבר 6 + ףֶל ּונְקָנ ךרימו "לפזר ךממ"ִּכ רמות

 ןֶליא זרֶאְנְיהַמ רַמואְו ותְנָשָמִמ קיִסְפמּו הנושו רב ףֶלַהְמַה
 : וש פְנָּב בָיַחְתִמ ּולְאָּכ בּותְכַה ויִלָע הָלָעַמ הז ריִג הָאְנזהַמ הֶז

 חָבּושַה"דָּב רָמוא ריִאָמ יִבר םכושמ יתצני רב יאזרֶסּוד יב +
 ושָפְַּב בִיִחְתִמ ּולְאְכ בּותְכַה ייִלָע הדֶלַעִמ ותְנָשִּמִמ דָחֶא רֶבּ
 "תרֶא חַּבָשַתְִּפ דצמ ףשפנ רמָשּו ףל רָמשַה קר רַמְש
 ותָנָשִמ ויִלָע זפקת ּוליִפָא לדוכי * ףיניע ּואְרְִרֶשַא םכירָבדַה
 בּיַחְתִמ וניִא תצָה ךייח יִמָי לכ ּךְבְבְלִמ ּורּוסידןפּו רמול דּומְלַת
 רָמוא אָסודְדַּב אָניִנח יִּבַר אי : וּבָלָמ םריִסיִו בשיש-דע ושָפָנְּ

 "כו תרמית ותמְכָח ּותָמְכִחְל תרֶמְרוק ואָטָח זרֶאְרְיָש לכ
 אוה >י : תָמָיִקְתַמ ותְמְכְח ןיִא ואָטָח תַארִיְל תָמְרוק ותָמְכָחש
 לכו תמָיקְתִמ ותְמְכָח ּותְמְכְחְמ ןיִּבְרִמ ויִשעְּמְש לכ רַמוא הָיְה
 הָיָה אוה :י : תַמָיִקִתִמ ותָמְכָח ןיִא ישע זדָּבְרְמ והָמְכְתְש
 ונָמִיִה הָחּונ םוקָמַה ַחּוְר ּונָמיִה הָחּונ תוירְּבַה חורש לכ רַמוא
 קדָחונ שוקמה חּור ןיא ּונָמיִה זדֶחּונ זרוירְּבַה ַחּור ןיִאָש לכו

 ןינ ?רירחש לש דגש רמוא סִנִּכְרַה ֶּב אָסוד יִַּר יי : ּונמיַה
 ץֶרָאָה יִמע לש תויסְכ יִַּב תבישי) םידליח תַחיִשְו םיִרָהֶצ לָש
 רַמוא יִעָרּומַה רֶזעְלא יִבר יש : זבֶלּועָהְ"ְזִמ םכֶרֶאָהְתֶא ןיִאְצומ
 יִנָפ ןיִּבְלַמַהְו תורעומַהתֶא זרֶזְבמְהְו םכישָרְקַהתֶא לדַלַחְמַה
 םיִנָפ הָלְְמְהְו ּוניִבָא םֶהָרְבַא לָש ותיִרְ רַּפּפְַו םיִּבּב ּורָבִח
 םבישעָמּו קדרות ורָיְּב שיש יִּפ לע ףַא זרֶכְלַהְב אלש זרְרותַּ
 הָוָה רמוא לאעַמְשִי יב יט : אָּבַה םֶלּועְל קֶלָח ול ןיִא םכיִבּוט

 מ
9% 

 :הָחְמָשְּב םֶרָאָקילֶּביתֶאלַּבַקִמ הֶוָחְו תַּוחְשַתְל חנו שארל לק
 םכרֶאָהְרֶא ןיליִגְרמ שאר ערּולקו קוחש רמוא אָביְִע יִבַר זי

 גיס םיִרָדִנ רָשָעְל גיס תּורָשעמ הָרותל גְיְס עררְסִמ : זדורעל
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 תובא יקרפ תבשל החנמ זלק

 םֶדָא ביִבָח רַמּוא הָיָה אּוה חי : הָהיִתָש הָמְכֶתִל גְיְס תּושיִרְפְל

 םיִהְלֶא צב אָרְכְנש ול תעְרּנ זרה הָּבִח כלב אורבנש
 לֶאְרְָי ןיִביִכָח : פֶרָאָהְדתֶא זרָשָע םכיִהלֶא םבֶלְצְּב יִכ רמָאְנש
 םיִנָב ואְרְְנָש סֶחָל תעְרונ הָרְתָי הָּכִח (םּוקָמל םיִנָב ואְרְקְנָש
 ןָתַנש לאְרְשי ןיִביִבַח : : ֶכיִהְלא ייל םֶתַא םיִנְּב רַמָאְנש םּוקָמל
 הּדִמַח ל םהל ןּתְנָש םֶהָל תעדונ הָרָתי הֶּבִח המח יִלְּכ םָהְ

 לא יִתְרות כל תה בוט חקל יִכ רֶמָאְְשםֶלּעַה אב ובָש
 לּכַהְו ןודנ םֶלועָה בוטְבּו הָנּותַנ תּושרהו יּופַצ לכה ש : ּובְזְעְת
 הָדּוצְמּו ןובְרַעַּב ןּוהָנ לכה רָמוא הָיָה אּוה כ : חָשָעַמַה בר יִפְל

 פקנפהְו ףיקמ יונה הָחּותפ ערה םיִיַחָהילָבילע זס
 ןאָבַַּהְו הָולְו אבי ערוולל זדצורָה"ֶכְו ?רָבְתוכ רָיְַו חּותפ
 ותַעּדַמ אלֶשְו ותערמ םדאָה ןמ ןיערפנו םוילֶכְברירָת ןיריזָחְמ
 ןִקְהְמ "לכה זרמָא ןיד ןידזהו ּוכומְסִישדַמ לע זָהָל שיו
 ןיִא הֶרּות ןיִא םכַא רַמוא קדירזע ןַּב רָזעְלֶא יִּבִר וכ : ;רּועַסְל

 הָאְרְי ןיִא הָמְכַח ןיִא פא הָרּות ןיִא ץִרֶא ד זיא םא ץֶרֶא ףרד
 הָנִב זיא םִא הני ןיִא תַעַה ןיא םַא הָמְכִח יא הָאְָי יא כא
 : חַמְק ןיא זרות ןיִא םכָא קרֶרּות ןיִא חטק ןיִא םכא תר ןיא
 תזוה הָמְל ויִשַעְמִמ הָּברְמ ותָמְכְחְש-ַּכ רָמוא דֶיָה אּוה ככ
 הרֶאְּב חּורזרו ןיטעומ וישרשו ןיִּברִמ ויִפִנְעש ריאל קרמוד
 אלו הָבְרְעַּב רַעְרַעְּב הָיָהְו רַמָאְנָש ייִנָּפ לע ותַכַפוהְו ותְרְקועְ

 *בָשַת אלו הָמלְמ ץֶרָא בכ םיררח ןכָשְו בוט אב"כ אי
 ןליאל זדֶמוד תצוה זרֶמְל ותָמְכְחִמ ןיִּבְרמ ויִשעַמְשילָּכ דֶבָא
 םֶלועְּבְש תרוחּורַהלֶכ ּוליִפָאש ןיּבְרִס יישְרָשְו ןיטעומ ייִפנִעָש
 | ץֶעָּכ הָיהְורמָאְגַש ומוקממ ותוא ןיִזיִזִמ ןיא וב תובשונו תואָב
 םח אבי יִּכ הֶאְרי אלו וישְרַש חַלָשי לַבּוי לע םִיִמ לע *לותש

 תושעמ שימי אלו גָאְ אל תרָרצְּב תַנָשְבּו ןנעְר ּוהָלַע קרה

 ןה ןַה הָּדִנ יִחְתַפּו ןינק רמוא אָמְסִ (ןָּכ רֶזעְלֶא יב גכ : ירָפ
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 תובא יקרפ תבשל החנמ חלק
 : זרֶמְכְחְל זרוירֶפְרֶפ זרואָירְטִמגו זרופוקתר * תרּוכלַה יִפּוג
 : וכו איננח יבר

 יעיבר קרפ
 | "וכו לארשי לכ

 דלָּבַמ רַמָאְגַש םֶרֶאלָּכִמ רָמולַה סֶכָח ּוהְזיִא רמוא אמוז ןֶּב א
 תֶא שַבוכַה רּובְגּוהְזיִא : (יִל הָחיִש ּיִתּוְרְע יִּכ יִּתְלַּבְשַה יִרָמַלְמ
 : ריע רָכִלַמ וחּורְ לשומו רוב םִיִפא ךְרֶא בוט רַמָאְנַש ור

 :לכאת יכ ּךיִפַּכ עיע רחש וקָחְב חמשזה רשע וחזימ
 ' אָּבַה םֶלּועָל ל בוט הזה םֶלועָב ףיְרְשִא ' ףֶל בוט ףיִרשא
 רָבַכָא ִרְּבַכְמ יִּכ רַמָאְנש תרויִרְּבַה זר רָּבכְמַה דֶּבְכִמ והא

 הע הו רכש הרבע תג הרבעהצמ 5 הל
 םֶרָאלָכְל זָב יִהְּת לַא רַמוא הָיַה אּוה ג : הָרָבַע קררַבַע רָכְשּו

 ןיאְו הָעָש ול ןיִאְש םכֶדָא ףָל ןיִאָש רֶבְדלְכְל גיִלְפַמ יְִּת לאו
 ראָמ רַמוא הֶנְבָי שיא 2: כר ר : זמ ול ןיאָש רב ל

 לגב ונָפִמ ןיערפנ רֶתְסְבםִמש םש 6 רַמּוא הקור
 יבר רב לאעְמשי יִּבר ו : םֶשָה לּולחְב דיזְמְּב דָחַאְו גגושב דַחֶא
 דמַלְלּו רומְלל ודב ןיקיִּפַסִמ מלל תֶנִמ לע דִמולַה מא (יסי
 (רמשלנ מלל רומל ודב ןיקיפְסִמ תושעל תָנַמ לע דָמולַהְ
 שעת לֶאְו רּוּבַצַה ןִמ שּורְפִתַ לא רַָמוא קורָצ יבֶר ז : תושַעְלְ

 אלְו הָּבלְגְתַהְל הרֶרְמַע הרשע ("ַאְו נידה יִברועּכ ךמְצע
 לח אָגְהְּב שַמִּתְשַאְּו רמּוא ללה הָיָה ףכְו הָּברֶפָחַל םודרק
 יִבַר ח : םלָועה ןמ וייַח לטנ הָרות יִרְבּדמ חֶנָהְגהלְּכ תִרַמְל אָה
 תרוירְּבַהילַע רּבְבִמ ופּוג הָרותָה זרֶא רּבַכְמְהְָּכ רמו יִסוי
 בר ט : תרוירְּבַה *דע לֶלִחַמ ופּוג זרְרְותַה זרֶא לֶלַחְמְהלְב
 הדָביִא ּונָמַמ קרופ ןירה ןמ ומָצע ףשחה רַמוא ונָּב ללאעמשי
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 תובא יקרפ תבשל החנמ טלק

 : חור סנו עשר הֶטוש הֶאְרְוהְּב ובל סַּנַהְו * אָוָש תַעּובְשּו לז

 רָחֶא אָלֶא יִיִחָי ן ןיִאָש יריחי ןֶר ית לַא רמוא הָיָה אּוח י
 ןֶתְי יּכר אי : זדֶתֶא אלו ןיאָשר ןֶהש יתער ּולְּבִה רמאת לַאְ
 -לָכְו רשְעִמ ּהָמָיִקְל ופופ ינעַמ זרֶרותה תֶא םָיִקִמַהִלָּכ רֶמּוא

 ריִאַמ יִּבַר גי : יִנְעִמ הָלָטַבְל ופוס רָשָעַמ קדְרּותַה תֶא לָּטְבִמַה

 יִנְִב חּוְר לַּפָש הוָהְו זרֶרותּב קסַעְו קָפַעְּב טעממ זרִוָה רַמוא
 דג הבְרַה םיִלָטְּב ףְלישי הָרותַה ןִמ ָתְלטְּב םַאְו זכְרֶאלֶב
 דזעיִלא יּר גי + ָךָלְְוְתְל הכרה רֶכָש ול-שו הָרּותַּב תְלְמִע םָאְו
 רָחֶא טילקרפ ול זרֶנּוק תרֶחֶא הֶוְצמ זרָשועַה רַמּוא בקעי ןֶּ
 זםכישעמּו הָבּושְּפ דָחֶא רוגטק ול הָנּוק תרֶחֶא הָרְבְע רֶבועַהְ

 רַמוא רֶלּדְנַפַה ןנָחוְי יִבַר יי : זרּונערפַה יִנְפּב סיִרְתַכ םביִבוט
 זכָשְל ּהָניִאְשַו םכיקתהל פוס םִיִמְש שבשל איהָש הָיִסְנְּלְ
 יהי רמוא עּומש ןָ רֶזַעְלֶא יּבר יט + םיִקְתַהְל הָפוס ןיִא םיִמָש
 ן:: ד ךֶּבִר תרומְּכ ףְרְכַח דוכְכו ָךֶלָשְכ ףיִלָע ביִבָח ּףֶריִמְלַת דובב

 ריִהָז הוה רָמוא הָרּוהְי יִּבְר וט : ;כיִמָש תצְרומְכ ךכְר קצרומו
 רַמּופ ןועְמש יִּבַר יי : ןודָז קדְלע דּומְלִּפ תרָנְגשֶש רּומְל זרְּב

 זרּוכְלמ רֶהָבְו זדָנּוהְכ רֶתָבְו זרות רֶתָּב ןח זכיִרֶתְכ הרָשלֶש
 הדָוֶה רָמוא ירוהְ יִּבַר יי : ןֶחיִּבַנ לַע זרֶלוע בוט םכַש רֶתְרֶכְ

 ךירכַחש ירא אובָת איה רַמאאת לֶאְו הָרּות םוקְמְל דל

 ןיִא רמּוא יפני ובר ש : ןעָשּת ללא ףהָנּבְילֶאְו ףֶדָיְּב הדומיקי
 : כיקידצזד ירופימ אל ףאְו יעשה תרוְדָשמ אל וירי
 - םבֶרָאלָּכ םולָשַּב םכידקמ הָוָה רָמּוא שֶרָתְְּב תיְתִּתַמ יִבְר כ

 ןקְתַה אָּבַה םֶלועָה יִנְפַּב רודְזוְרִפְל הָמּוד זדֶזַה םכֶלּועָה רַמוא
 רמּוא קדָיָה תצוה ככ : ןילקרטל םִנָּכִּתָש יִרְכ רודזורפּכ ּךֶמְצִע
 קרה םבֶלועַּב םביבוט םבישָעְמּו לדֶבּושְתַּב ערַחֶא הרֶעָש זי

 םֶלועָּב ַחּוְר תרה לש תַחא הָעָש פו אָּבַה םֶלועָה ייַח למ
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 תובא יקרפ תבשל החנמ מק

 רַמּוא רָזעְלֶא ןֶּב ןועָמש יּבִר גכ : הֶּזַה םֶלועָה ייַח לכִמ אָּבַה
 ותַמָש הָעָשְכ ּוהָמַחְנִּת לאו וסַעָּכ תַעָשּב ףרֶבָח תֶא הָצַרִּת לא
 ותוארל לְּּתְשָּת לאו ורָדָנ תַעָשְּב ול לאשת לֶאְו וינָפְל לָטִמ
 חַמָשָת לַא ּףְבְיִא לפְנִּב רמוא ןֶטְקַה לאּומָש רכ : ותלְקְלְק תַעְשְּב

 ויִלָעְמ בישהו ייִנעְב ערו יי הֶאְרי ןפ : ףַּבל לי לא ולְשְכַב
 הָמוד אוה הָמְל דַלָי דָמולַה רַמוא הָיּובָא ןֶּב עָשיִלֶא הכ : ופא
 ודל הָמוד אּוה הָמְל ןקָז דמולַהְו שָרָח רֶיִנ לע הָבּותְּכ ויִרל
 יִלָבַּבַה רַפָּכ שיִא הָרוהְי רַּב יִמּוי יִבְר וכ : קּוחְמ רָיְנ לע הָבּותְּ
 תוהק םיִבְנָע לָכואְל הָמּוד אוה הֶמְל םיִנַטֶקַה ןִמ דַמולַה רָמּוא
 לָכּואְל הָמוד אוה הָמְל םיִנְקָזַה ןִמ רַמולַהְו ותַּגַמ ןיי הָתּושו

 לָּכַתְסִת לַא רָמּוא ריִאַמ יִּבַר כ : ןָשי ןיי הָתּושְו תולּושָב םיִבְָש

 וליפָאש ןשיו ןשי אָלְמ שְרָח ןקנק שי ו שיש הָמְב אָלֶא ןקְנקְּב
 הָואְתַהְו הֶאְנקַה רמוא רפקה רֶזעְלֶא יגר חכ : וב ןיא שָרָח
 רַמּוא הָיָה אּוה פג : םֶלועָה ןִמ םֶדֶאָה תֶא ןיִאיִצומ רובָּכַהְ
 עיִדּוהְלּו עריל ןודל םייחַהְו תרויחל םיִתַמַהְו ערּומְל םידוליה

 אּוה ןיִבָמַה אּוה אַרוּבַה אּוה רַצויַה אוה לֶא אּוהַש עדְּוהְלּו
 ןיִאש אּוה ורב ןּודְל ריִתַע אּוה ןיד לַעַּב אוה דעָה אוה ןיִּדַה
 רַחש חַקַמ אלו םיִנָפ אושמ אלו הָחְכַש אלְו הָלְוע אל ייִנַפְ
 פונָמ תיִּב לואשהש רצ ךתיטבי לַאְו ןוּבשָחה יפל לכהש עדו
 ֶחרְּכ לע רֶלונ התא ךַחרּכ לעו רֶצונ הָּתַא לעָש ל
 ןתְל ריִתָע זרֶּתַא ּףךָתרכ לעו זרַמ זדָּתִא ףָתרְּכ לעו יַח זדָּתַא

 גו ג אוה ורב שווקה םיִָלִַּה יל ל ינפל ןובָשַחו ןיר
 : הכו איננח

 ישימח קרפ
 'וכו לארשי לכ

 אלה רַמּול דּומְלִּת הַמּו םלועָה אְרְבִנ תּורָמָאמ קדְרַשַעּב א

 ןביעָשַרה ןמ ערפל אלא ?רוארְבהל לוכי רָחֶא רֶמאְמְ
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 תובא יקרפ תבשל החנמ אמק

 בוט רֶכָש ןַתְלְו תורָמָאַמ הָרשַעְב אַרְכִנש לוע תֶא יאש
 : תרורְמַאמ זררשעב ארבנש םלועה זר ןימָיקֶמש םיקירצל
 ויִנָפל םיפא ףֶרֶא הַָּּכ עיְרּוהְל חנ רעו םֶדֶאְמ תורוד הַרֶשָע ג
 יִמדרַא םֶהיִלְע איבהש רע ןיאְבּו ןיסיִעְכִמ ּויָה זרורוהילָּכש
 ְךְרֶא הָמַּכ עיִרּוהְל םֶהְרְבַא דעו ַחְנמ תורוד הְרָשע ג + לּּבַמַה

 םֶהְרְבַא אָּבְש דע ןיִאְבּו ןיסיעְכמ ּויָח תורודה"לֶכָש ייִנְפְל םיפא
 זָהְרְכַא הדָסַנְתִנ זרונויסנ זֶרָשַע י : םֶלְּכ רכש לבו ובא
 ּוניבָא םכְקְרְבַא לש ותְּבִח הֶּמַכ עיִרּוהְל םְלְכִּב דַמָעְו ונְבִא
 : זכיה לע זרִרֶשָעְו םכירְצִמְּב וניתּובַאל ושענ םיִּסָנ רשע ה
 םִיִרְצַמְּב םיִיִרְצִמַה לע אּוה ףךּורֶּב שורְקַה איִבַה תוכמ רשע
 ףּורָּב שּודָקַה תא ּוניִתוכָא וסנ תונויִסנ הָרָשָעַי : םיַה לע רשע
 ועמש אלו םיִמָעָּפ רו שע הֶז יתוא ּוסַנָ רַמָאְנַש רָּבְרַמַּב אּוה

 אל ' שְּרְקַמַה תייִבְּב וניתובַאל ּושענ םיִסָ הָרָשַע ח + יִלוקְּב

 שרקה רַשּב ַחיִרְסַה אלו שָרְקַה רֶשְּב חיִרַמ זרָשא זֶליִפַ
 ןקכל ירק, ערא אלו םיחְּבְטַמַה תיִבָּב בּובָז הֶאְרִנ אלו םֶועָמ
 ' הָכְרָעַמַה יִצַע לש שא םיִמָשְנַה ּובכ אלו םיִרְפְכַה םויָּב לוד
 רָמָעָּב לּופָּפ אָצְמִנ אלו ןָשְעַה דּומַע זתרֶא ַחּוְֶה זדֶחְצִנ אלו
 םיחור םיִוחַּתְשִמּו םיִפּופצ םיִרְמִע םיִגָּפַה סלב םחַלַה יִתְשְבּ
 ורָבַחְל םֶרֶא רַמָא אלו םֶלועַמ םיִלָשּורּב ברקו שח קיִזַה אלו

 בַרָעָב ואָרְבִנ םיִרְבְר הָרָשָע פ :םִיִלָשּוְריִב ןילֶאְש םוקָּמַה יל רַצ
 ןותָאָק יִפ רָאְּבַה יִפ ץֶרֶאָה יפ ' ןה ּולֶאְו תּושָמָשַה ןיִּב תֶבַש
 שו * תּוחלַהְו בָתְכִמַהְו בָתְּכַה ריִמשַהְו הָטַמַהְ ןֶּמַהְו תשקה

 זבָהְרְבַא לש וליִאְו זרשמ לש ותְרּובְקּו ןיקיזמה ףא םיִרָמוא

 םיִרְבְר הָעְבְש י : הָיּושע תַבְצַּב תַבָצ ףא םיִרְמוא שיו ּוניִבָא
 ונָמִמ לורגש יִמ יִנָפְל רּבְרְמ ּוניִא םֶכְח םֶכְחְּב הָעְבְשְו סלב

 לזדכנ וניו ורְבָח יִרְבּד ךוזרְל סָנְְנ וניִאְו ןיְנַמְבּו הדָמְבָחּב
 ןושאר ןושאר לע רַמּואָו הֶָכְלַהַּכ ביִשָמּ ןִיִנַעְּכ לאש ביִשָהְל
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 תובא יקרפ תבשל החנמ במק
 הָרומּו יִתְעִמש אל רַמּוא עַמַש אלָשדהַמ לַעְו ןורָחֶא ןורָחֶא לעו
 ןיאָּב תרויונערפ ינימ קרעבש אי + םלְַּב ןהיִפּוְלַחְו רַמָאַה לע

 ןָעא ןַתְצְִמּו ןירשעמ ןַתְצְקִמ : הרבע יפוג הֶעְבַש לע םֶלּעְל
 : םיִעָבָש ןֶתְצְקִמּו םיכער ןֶתְצְקִמ אָּב תַרְצַּב לָש בעַר ןירָשעמ

 אלשו : אָּב תרָצַּב לָשְו הָמּוהְמ לש בַעְר רשעל אלֶש ּורְמָּ
 תותימ לע םֶלועְל אָּב רֶבָּר : אָּב הָיְלְ לש בער הֶלַחַה תא לוטל
 : תיִעיִבְש תורָּפ לעו ןיד תב ּורְסְמְנ אלש הָרְותַּב תורּומָאה
 םירומה לַעְו ןידַה תּווע לעַו ןירה יּונע לע םלועל הֶאָּב בְרַח
 אוש תעּובש 4 םֶלועְל הָאָּב הָעְר הָיַח א הָכְלַהַכ אלש הָרוַּב
 לעו םיִליִלֶא יִרְבּוע לע םלועל קרֶאְּב רול : םֶשַה לּולָח לע

 הָעְבְראּבִי  ץֶרָאָה תַטַמְש לַעְו םיִמּ תּוכיִּפָש לַעְו תייְרִע יול
 תיִעיִּבְש יִאְצוְמְבּו תיעיִבשבו תיִעיִבְרַּב הָּבִרְתִמ רֶבְּדַה םיִקְרֶפ

 ינָע רַשעמ ינְפמ תיִעיִבְרּב + הֶנָשְו הָנָשלָכְבְש ָחָה יִאְצמְבּ
 יְִצוְמְּב * תישָשַּבָש יִנָע רשעמ יִנָפַמ תיִעיִבשַּב * תישיִלָשַּבש
 הָנָשְו הֶנָשלָכְבש גְחָה יִאְצוְמְּב  יִעיִבְש תור יִנָפמ תיִעיִבָש
 יִלָש רָמּואָה םֶדֶאְּב תודמ עבְרא :י + םיִִנָע תונְּתַמ לָזַּג יִנָפַמ
 ' םורָס תדִמ וז םיִרְמוֶא שיו תינוניב הדמ וז ךלש ףלשו ילש
 יריִסָח ףְלש ךלשו ךלש ילש י ץֶרֶאָה םע ילָש ךלשו ךלש ילָש
 סועבל חוני תועַרְּב תודמ עַּבְרַא יי :עָשְר לש יִלֶשְו יִלָש לש
 תוצְרל הָשְקְו סועְבְל הָשֶק * ּורְּבָשְּב ּודָסַפָה אָצְי תוצרל ַחונְ
 חו * דיִסָח ?רוצרל ַחוְנְו סועְכְל זרֶשֶה י ורְסֶפָהּב ורָכָש אָצי
 ריִהָמ םיִריִמְלַתְּב תוּדָמ עּבְרֶא יט : עָשְר תוצרל הָשְקְו סּועְבִל

 הֶשֶקְו עיִמשְל השק ורסֶפְהְּב ורְכָש אָצְי באל ריִהָמּו עוָמשל
 קלח וז רּבַאְָל השקְו עוָמְשְל ריִחָמ ורְכָשּב ודְסְפָה אָצָי דָּבַאְל
 = תודָמ עַּבְרַא יט : ער קֶלַח וז רָּבִאְל ריִהְמּו עומשל הָשק בוט

 לָשָּב הָעָר ונע םיִרְחָא ּונָּתי אלו ןֶתַיש הֶצורַה הְקְרָצ יִנְתוְנְּ
 ונְתִיו ןִתָי * ולָשְּב הָעַר וניע ןִתַי אל אּוהְו םירחַא ּונִּתִי םיִרָחֶא
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 תובא יקרפ תבשל החנמ גמק

 תודמ עַּברֶא יי + עָשְר םיִרָחַא ּונִתִי אלו תי אל ריִסָח םיִרחַא
 ' ודב הָכיִלַה רכש הֶָשע ּוניִאְו ךלוה שְרְרַמַה תב יִבְלוְהְּב
 אל * ריִפָח הֶשַעו ךלוה * ּודָיְּב הָשָעִמ רַכָש ףלוה ויִאְו השע
 סיִמָכַה ינפְ םיִבָשויְּב תודָמ עַּבְרַא חי : עָשְר הָשע אלו ףלוה
 ךּפשַמּו לכַה תא גפוס אּוהש גופְס : הָפְנְו תרָמשְמ ךּפֶשִמּו גופְס

 הָטְלוקְו ןייח תֶא הָאיִצומָש תֶרָּמַשְמ ּזָמ איִצומּו וזָּב סיִנְכִמָש

 : תֶלְּסַה תֶא תֶטְלוקְו חמה תֶא הָאיִצּומש הָפְנְוםיִרָמְשַה תֶא
 ' הָבָחֶא הָלְטְּב רֶכְּר לַמָּב רֶבְדְב הָיּולְה איִהְש הָבָהֶאיִלּכ ש
 הָבָהֶא איה ּּזיִא ' סֶלועְל הֶלְטְּב חנא רֶבָרְב הָיולְת הָניִאְְ
 הדיולָת חָניִאְשְו * רָמָתְו ןונְמַא תרַבָהֶא וז רֶבְדְב זדִיולְת איִהָש
 םימש םשל איהָש תֶקְלַחְמדלָכ  :ןֶתְנויו רוד תַבָחֶא וז רָבְדְב
 וזיִא ' םיִקְתַהְל הפופ ןיִא םיִמְש םָשֶל ּהָניַאְשְו םָיִקְתַהְל הפופ
 הָניִאְשו ' ימשו ללה תקְלחמ וז םיִמש םשל איִהָש תֶקְלַחַמ איה
 תֶא הָּכְמַהלָּכ אט + ותְרָעְלְבְו חרק תֶקְלַחִמ וז םיִמש םשל
 ןיִא םיִּבְרָה תֶא איִטָחְמַהדלֶכְו * ודָי לַע אָּב אָטַח ןיִא םיִּברָה
 םיִּבְרָה תֶא .הָּכְו הָכְז הָשמ * הָבּושִת תושעל ּורְָּב ןיִקיִפָסַמ

 סע ויִטָּפָשִמּו זרָשָע י: תרקרצ רַמָאְנֶש וב יּולִּת םיִּבְרָה זרּוכְז
 םיִבְרָה אָטח םיִּכרָה תֶא איִטֶחֶהְו אָטָח טְבְ ֶּב םָעְבְרי" לאְרֶשָי
 איִטְחה רשאו אָטָח רֶשֶא םָעְבְרִי תואטח לַע רַמָאְנַש וב יּולָת
 אוהד וללה םכירַבְר קדָשלֶש ובדשוש יִמְדלָּב בכ : לארשי זרֶא
 אּוה םיִרָחֶא םיִרָבְד השל ' ּוניִבָא םֶהְרְכַא לש וְריִמְלַתִמ
 שפנו הָכּוְנ חוו הָכּט ןיָע * עַשַרֶה סַעְלְּב לש ייִרִמְלַתִמ
 שָפְְו הָהובְג חּורְו הָעַר ןיָע ּונבָא םֶהַרְבִא לש ייִריִמְלִת הֶלִפש
 םֶהְרְבִא לש ייִריִמְלִּתןיִּב-הַמ ' עשרה םַעְלִּב לש ייִריִמְלִמ הָבָחְ
 וניִבָא םֶהְרְבִא לש ויִדיִמְלַת עָשְרַה םֶעְלַּב לש ויִריִמְלַתְל ּוניִבֶא
 \יִבַהֶא ליחנהל רַמָאְנָש אָּבַה םלּועהו יִלחּונְו הזה םלועב ןילכוא
 ןישרו עשרה םָעְלְ לש וְריִמְלַּת < : אָלַמִא םֶהיִתּורָצואְו שי
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 תובא יקרפ תבשל החנמ רמק
 ראכל םדיִרות םיִהְלֶא הָּתַאְו רָמָאְנש תחש רַָאְבְ ירו סגקיג

 זע רַמּוא הָיָה אּוה : םיִמשַבָש ל יבא ןוצר -- יִראָּב רובו
 וניקלֶא  ףינפלמ ןוצר יי * ןרע ןנְל םיִנָּפ שובו סנגל םיִנָפ
 ינקלח [ ַתְו ּוניִמִִב הָרְהְמְּב שדְקַמַה תיִּב הֶנָבַיש ּוניִתוכָא יקלאו
 רשע ןַּב אָרְקַמל םיִנָש שָמָח ןָּב רָמִא הָיָה אּוה רכ : ּךַתַרּותְּב
 דּומְלַתְל הְרָשַע שמח ב ב תוְצְמל הרשע שלש ןב ןֶּב הָנָשָמְל םיִנָש
 ַּב חָכל םישלש ןֶּב ףודרל םיִרָשע ןֶּב הפחל הרשע ֶנמָש ב
 םיִעְבְש ןֶּ 2 םישָש ןָּב הָצִעְל םיִשְמָח ןֶּב הָניִּבִל םיִעָּבְרא
 ולאְּכ הֶאְמ ןֶּב ושל םיִעָשַת ןּב הַרּובְגל םינומש ןֶּב הָבישל
 ֶפַהו כ ֶפַה רַמוא גב ג ןֶּב הכ + םלועַה ן מ לטו רבעו תַמ
 ןיִאָש עזה אָל ּהָּנִמּו ּהָּב הֶלְבּו ביִסְו יִזָחַּת ּהָבּו הָּב אָלְכְּד הָּב
 ; אָרְנַא אְרָעַצ םופל רמוא אָה אָה ןֶּבִ + הָנֶמיַה הָבּוט הֶּדַמ ל

 : "וכו איננח יבר

 ישש קרפ
 : חרותה ןינק קרפ אוה

 "וכו לארשי לכ

 יב :םֶתְנשמְּו ֶהְּברחְָש וב השמה ןושְלְּבםיִמְכַחּוָש
 אלו הָּבְרַה םיִרְבְדְל הכו המשל הָרותַּב קַסועָהלָּכ רֶמּוא ריִאַמ
 בָהוא בּוחֶא עָר אָרְקְנ "ול אּוה יִרְּכ ולְּכ ֶלועָהלָּכָש אָלֶא דוע
 תֶא ַחַפשְמ םוקָמה תֶא ַחָפשְמ תּויִרְבַה תֶא בָהוא םוקָמַה תֶא

 ריִסָח קיר תויָהל ותְרשְכַמּו הֶאְרָו הנע ותָשַּבְלַמּו תרְבַה
 ןיִנָהנְו תּוכָז יריל ותְבְרְקִמּו אָטַחַה ןמ ותְקַחְרַמּו ןֶמָאְנְו רש
 יִנָא הָיִשּוְתו הֶצְע יל רַמָאְגַש הָרּובְנו הָניִּב הָישּותְו הָצִע ּונָּמִמ
 ןילְנַמּו ןיּד רּוקַחְו הֶלָשְמִמּו ערוכלמ ול תָנְתּונְו הָרּובְג יל הָניִב

 רָּבַנִרַמַה רֶנְכּו קסופ וניִאָש ןיעַמכ :דָשַעְנו זררוזר יזר ול
 ותרְלּדִנִמּו ונובלע *לע "דַחומּו חּור ראו עּונָצ דִוָהְו ךלוהדו
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 תובא יקרפ תבשל החנמ המק

 -לָכְּב יול ןֶּב עשּוהי יבר רַמָא : : םביִשָעְמַהדלְּב לע ותְמִמוְרִמ
 םֶהְל יוא תֶרַמּואְו תֶוְרכַמּו ברוח רַהָמ תאָצוי לוק תב םויו םוי
 ֶרותַּב קסוע וניִאָש יִמדלְּכְש קרְרּות -לָש הָנובְלָעַמ תרוירָבל
 : םַעָט תַרָסְו הֶפָי השא ריִזַח ףַאָּב בֶהֶז םזנ רַמָאְנָש ףוזנ אְרְקנ
 םיִהְלֶא בָּתְכִמ בָּתְכַּמַהְו הָמַה ;כיהלא השעְמ זרחְלַהְו רָמואְו
 ףל ןיאָש תּורָח אלא תּורָח אָרְקִת לַא * תחְלַה לע תּורָח אוה
 קסועָש יִמיידָבְו זררות רומל קסועש יִמ צַלֶא ןירוח ןּב
 לֶאיִלַחְנ הרָנֶתַמַמּו רָמָאְנש ל ה יִרַה זדֶרות רּומְלַתְב
 תָחֶא הָכְלָה וא רֶחֶא קֶרֶפ ורַבָחְמ רמולַה ג : תומָּב לֶאיִלַחְנִּ
 וב .גְנְל ךירַע תֶחֶא תוא ּוליִפָא דָחֶא רוד וא רֶחֶא קוס וא
 אָלֶא לפְיִחֶאְמ דל אלש לֶאְרְש למ דּוְְבּוניִצַ ןֶבָש רו
 הֶתאְו רַמָאְנָש ּועְרַיִמּו ופולַא ובר ואָרְק רבב םכירבד יִנש
 רֶוָּד-הַמּו רָמָחְו לק םיִרָבְר אלָהְו : יִעְרְיִמּ יִפּולא יִכְרְעְּכ שונא
 דָבְְּב כיִרָבִ יש תָלֶא לָּפְתיִחֶאִמ רמָל אלָש .דאְרשי ךלמ
 הָכָלַ וא דָחֶא קֶרָפ ורבַחְמ דַמּולַה ועימו ופּולַא ובר ואְרְה
 תַחַא לע תֶחֶא תוא ּוליִּפָא וא רֶחֶא רּובּר וא ָחֶא קּוסָּפ וא תָחֶא
 קרֶרות תצְלֶא רובָכ ןיחזו דוככ וב גַהְנְל ףיִרָצָש זדָמַבְו זדֶמִּ
 : בוט ּולָחנָי םיִמיִמְהּו ּולָחְנְי םיִמָכַח רוכָּכ רָמָאָנַש (םימכחל א'נ)
 יתרות םכְכְל יִּתַתָנ בוט חְקַל יִּכ רמָאְנַש הָרות ְלֶא בוט ןיאו

 םָימּ לכאת הַלָמְּב תַפ הָרוּת לָש ּהָּכְרִּד איִה ךַּכ ר ! ּובְזְעִת לא

 תרָרּותַבּו הָיִחִּת רעְצ יח ןָשיִת ץֶראְה "דעו הֶּתֶשִּת זרִרּושְמְּב
 םֶלּועַּב ףיִרְשַא ל בוטו ףיִרְשא ןַּכ הָשָע הָּתַא םֶא לָמַע הָּתַא
 לַאְו ִמְצִעְל הֶלרְג שקבְת לא ח : תְּבַה םֶלועְל ָךְל בוטו הזה
 לש םבֶנֶחְלשְל הּוָאְתִּת לַאְו הָשַע רולס רֶתּי דובְכ רומָחַת

 הָרות הלו י ּ ו רַכָש הל סלשיש - לב אוה
 זכישלַשָב תיִנָקִנ תּובְלַמַהְש ' תרּובְלַּמַה ןֶמּו הרנַהְבַה ןִמ רו
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 תובא יקרפ תבשל החנמ ומק
 םיִעָבְראָּב תיִנָקַנ הָרותַהְו ' עַּבְרַאְו םיִרָשעִּב הָּנֶהְּבַהְו זרולעמ
 תרכירַעּב ןֶזאָה זרעיִמשב רּומְלַתַב ןה ולאו ' םירָבִד הדֶנומְשּ

 הָרָהָמְּ הָחְמשְּבהְָנַעַּב הָאְריִב הָיִאְב בלה תניב םפְש
 בּושיִּב םיִריִמְלָּתַה לּופְלּפְּב םכיִרְבָח קּודקרֶּב םכימְבָח שּומְשְּב

 טּעַמְּב א ךְרָב טועמְּב הַרּוחְס טּועַמְּב זֶנָשַמְּב רק
 םיִפַא דרק קוחש טּועמְּב זרָחיש טּועמְב הנ ּועְמְּב גונעְ

 הבט קזחַ וניו ואנ4ל מ קש קל חָמָשְ
 בָהּוא תרויִרְּבַה ערֶא בָהוא םכוקמַה תרֶא בָהּוא בּוהָפא ומְצְעְל

 זרוחְכוְתַה תרֶא בָהוא םכירָשיִמַה תרֶא בהוא תרוקדַצַה זרֶא
 חמש וניפ ודּומלְרַתְּב וביל סיִגָמ אלו רובְּכִר ןִמ קָחְרזְרִמּו
 ודיִמעְמּו זרּוכְז ףבל ועירְכמּו ורבַח םַע לועְב תשונ הָאְרוהְּ
 לאוש ודּומְלְְ וּבְל בָשיִתְמּו זכולשה לע ודימעְמו תָמָאַה לע

 דַמַלְל תרנֶמ "דע דַמּולַה ףיסומו עמוש (הכלהכ) בישמו ((יעכ)
 תרֶא ןּובְמַהְו ובר תרֶא םיִּכְחַּמַה תרושעל תרָנְמ *לע דֶמולְקַדְ

 רֶבָּד רַמּואָהְלָּכ תְרָמְל אָה ורָמּוֶא םֶשְּב רֶבָד רַמואָהְו ותַעומְש
 ךֶלמְל רַּתְסֶא רֶמאַתְו רַמָאְנש םֶלועָל הֶלֶאְנ איִבַמ ורָמוא םֶשּב
 השועל םיִיַח ערָגְתּונ תציִהָש קדרות זדֶלורְגי : יִבְּרִרֶמ םכָשּב
 ילָכְלּו םֶהיִאְצְמְל םה םיִיח ִּכרַמָאְנש אָּבַה םֶלּעְבּו הָוַה םֶלּעָּב
 : ּךיהומְצִעְל יוקשו ךֶבָשְל יהֶּת תּואָפַר רָמּואְו : תצפְרמ ורֶשְּב
 רַמואְו : רשאְמ ָהיֶבְמְתְו ּהָּב םיקיזְחְמל תצ'ה םכייח ץע רמואו

 ןח רַמּואָו : ךיתְרלגרגל םיקְנעַו ךשארל זכה ןח זריול יִּ
 וריי יִּכ רַמואָו  ָךְננמִת תרְרֶאְּפִת תרֶטַע ןח זריול ףשאַרל
 הָניִמיִּב םכיִמָי ךְרְת רמותצו : םכיוח זרונש ףיל ופיסויו רמי
 םכייַח זרונָשּו םכיִמָי ךרא יִּכ רָמואְו : דובָכְו רשע קרֶלואמָשְב

 ןועמש יִּבַר םושמ הָדּוהְי ןֶּב ןועָמְש יִּבַר ח : ָךָל ּופיסוי םכולשְו

 הדָנְקְזַה זדֶמְכָחֶהְו דובָּכהְו רָשָעְהְו ַםחְכהְו יונַה רמוא יחי ןֶּב
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 תובא יקרפ תבשל החנמ זמק

 תר רַמָאְגְש םֶלּועְל זדֶאְנְו םיקירצל הָאָנ םכיִנָּבַהְו הדבש
 ןכירּוחְּב תֶרֶאְּפִת רָמּואְו : אָצָמִת הקרָצ ףֶרְרְּב הָביש ראפ
 רַמּואְו6: םֶרָשע םיִמָכַח תְרָמַע רַמּואְע : הָביִש םיִנְקְז רַהְו םֶחּכ

 הָרְפַחְו רמּואְו : םֶתובָא םיִנָּב תָראְפִתְו םיִנָ נב םיִנקז זרֶרָמע
 זבלָּוְריִכו ןויצ רַהְּב תואְבְצ יי ףֶלְמ יִּכ הָטַחֶה זדָשובו הָנְבְלַה
 תּודִמ עַבָש ּולֶא רמוא אָיְסַנִמ ןּב ןועמש יּבַר : דוכָכ ויִנְקְז דֶגְ

 יִּבר רַמָא ט + ווינָבְבו יִּברּב ומָיקְתַנ םֶלָּכ םיקירצל םיִמְכָח ּונָּמש
 םכְרֶא יִּב עַנְּפּו ְךֶרָהּב ךלהְמ יִתיִיָה תרֶחֶא םעפ תִמְסק ןּב יס
 הדָיאְמ יִבר יִלרַמָא זכולש ול יִתְְזְחֶהְו םכולָש יִלְְַחְנְו דָחֶא
 םיִרְפוְס לָשְו םיִמְּכַח לש הֶלּודְג ריעַמ ול יִּתְרַמֶא הּתֶא םכוקַמ
 ּךְל ןזהא יִנָאְו ּונָמוקַמּב ונָמַע רּודְתש ךנוצר יב יל רמָא ינו

 םִא 1 יְְִמא תוילְגמּו תובוט םיִנָבאְו בה ירי ףֶֶ
 םֶלועָּבָש תווילָגְרמּו תובוט םיִנָבָאְו בו ףֶסֶבלְּכ יל ןתונ הָּתַא
 יִרָי לע םיִלְְּת רֶפְַּב בּותּכ ןָכְו הָרות םכוקְמַּב ֶלֶא רֶ יניא
 אלו : ףֶָבְו כזרֶז יִפלַאמ ךיִּפ זרות יִל בוט לאְרְשי ָךֶלֶמ רוד
 ףסָב אל םֶרָאְל ול ןיּולְמ ןיִא וכְרֶא לָש ותְריִטְּפ תעשְבְש דוע
 םיִשעַמְּו הרות תצֶלֶא תרויִלְגְרַמּו תובוט םכיִנְבָא אלו בֶהֶז אלו
 רומשּת ּהְבְכָשְּב ֶתא הָחְנַת ףְכְלהְתַהְּב רמָאְנש רָבְלַּב םיבוט
 - םֶלּעַּב ףא הָחְנַת ףְכְלַהְתִַּב : ּףֶחישִת איה תיציִקַהְו יל
 סֶלועְל ףַחיִשְת איה ָתוְציקַהְו רֶבְקַּב ףילע רומָשּת ּףְּבָכָשְּב הזה

 הדַעְבְרֶא י : תּואָבְצ יי םאָנ בָהֶזַה ילו ףַסְכה יל רמו ' אַָּה
 ' ה ּולֶאְו ומְלועָּב אּוה ףּורְּב שודקה (ול הנק םינינק (הָשַמָחְ

 רָחֶא ןינק ורב דָחֶא ןינק ץֶרֶאְו שימש דָחֶא ןינק זרות
 ביִתְבּד ןיגמ הרות : רֶחֶא ןינק שָדְקמַה תיִּב דָחֶא ןינק לֶאְרְשָי
 יג ץֶרָאְו זכימש + א יִלָעַּפִמ זבֶרְק וכרד ?רישאר יִנְק יי
 תָיב הֶז"יִא יִלְגְר םרָה ץִֶרָאָקְו יאְסַּכ םיִמְשה יי רמָא הכו ביִתְכּ
 ךישעמ ּובַר הֶמ רַמּואְו : יִתְחּונְמ םּוקמ זדזיִאְו ילדּונָכת שא
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 תבש יאצומל חמק

 מ םכָקְרְבִא : ףיגינק ץֶרֶאָה זרֶאְלִמ תרישַע זרַמְכְחְּב םֶלְּ
 זכְימָש הגוק ןיִלָע לאְל זכְרְבַא ףּורֶּב רמאיו ּוהְבְרֶבַו (ביִתְכ
 וז םע רבעי רע ! ךֶמַע רבעי רע ביִתְכד ןינמ לֶאְרְשִי : ץֶרָאְ
 ִעָפָחדלָכיִרידַאְו הָּפַה ץֶרָָּב שא זכישודקל רמואו) : תרי
 שרְקמ יי תֶלַעַּפ ףִתְבְשְל ןוכמ בית ןינמ שרה תיִּב סב
 הָתְנְק הז רַה ושדק לּובָג לֶא םָאיִביַו (רֶמואְו : ףיִָי ּונְנּכ יִנַא
 ואְָרְב אל ומְלוְעְּב תצּוה ףּורְּב שודקה תְרָּבשדזדַמ לכ ! ונִמָ
 ויִתאַרְב יִוכְכְלְו יִמשב צְרקְנַה ללכ רַמְמְנָש ודוכְכל תֶלֶא
 : דַעָו םלַעְל ףלִמי ו יי רַמואָו : ויִתישַע ףא ויּתְְְ

 תובְזְל אּוה ףּורְּב שודקה הָצַר רָמּוא אָישקע ןֶּב יְנִנַח יִבִ
 ץֶַפָח יי רַמָאְּגַש זרוָצַמּו הרות םבֶהְל הֶּבִרַה ףכיִפְל לֶאְרְשי תֶא
 : ריִדִאִיו הרות לידי וקרצ ןעְמְל

 : ונילע * ןנברד שירק

 תב ש יאצומ ל
 ולא םירומזמ ינש הלחת וררושיו תיברע וללפתי םיככוכ השלש וארגנש רחא

 יזרועְבְצָא * בֶרקל יִרָי רפלָמְזר ירוצ י ? ךּורָּב + דָוְרְל רק
 ייִתיִפַח ובו יִּנְנמ יל יִטְלַפְמּו יִּבְגְשִמ יִתְּוצִמּו יִדְסַח : הָמָחְלַמל
 : ּוהָבְשַחְתְו שּונָאְדַּב ' ּוהָעַרִּתַו םֶרָאהַמ יי : יֶּתְחַת יִמַע רררה
 עַּג ' רַרְתְו ףימש"טה יי : רבוע ל וימָ ' הָמּד לָבַהל םֶדֶא
 : םמֶהְתּו ףיִצַח חלש * םֶציִפְת קרב קורְּב : ּונָשָעַיַו םיִרָהּב
 : רכיב רָיִמ * םיבר סי ינליצהְו ינָצְּפ םּורָמִ ָךיְרַי חלש
 שָרָח ריש םיִהְלֶא : רקש ןיִמָי םֶנִמיו * אָוָשרּבִּד םֶהיִפדרָשַא
 םיִכְלָמַל הָעּושַּת ןתונה : ָךֶלהַרֶמַא רּושַע לָבְגְּב' ךֶל הָריִשָא
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 תבש יאצומל טמק
 רָכְנהיִנָּב דָיַמ יִנליִצַהְו יִנָצּפ : הָעְר ברָחְמ ודָבַע דְוָדתֶא הֶצּופַה
 םיִעיִטְנּכ ו ּונינָּב שא : רקש ןיִמָי םֶנִמיִו * אוש"רֶּבד םֶהיִפדרֶשֶא
 : לָכיִה תיִנָבַה תוכּטִחַמ * תיְזַּכ ּוניִהונְּב * םֶהיִרּועְנַּב םיִלְּדִנִמ
 זרוכּבְרֶמ ' ;רופילָאמ וננואצ ןז"לָא ןזֶמ םיִקיִפָמ םיִאְלְמ ּוניזִמ
 הָחְוָצ ןיִאְו * תאצוי ןיאו ץרֶפ ןיא 0% וניִפּולַא : ּוניִתְוצּוחְּ

 וָלֶא יש םָעָה ירשא * ול הָכְבש םֶעָח ירש : וניכר
 ויִנָּפ רֶאָי * ונכרביו ּונָנָחִי םיהלֶא : ריש רומְזמ תַניְִנַּב ַחָצִנַמְל

 רי : ךֶתְעּשי םיּוגילֶכּב * ףָכְרד ץֶרֶאְּכ תעָרְל : הֶלס ּונָּתא
 -יִכ םיִמָאְל ּונָנְריִו ּוחָמְשי : םֶלָּכ םיִמע ףּוְוי * םיִהְלֶא ו םיִּמַע
 ו םיִמַע ףורוי : הלב סָחְנַת ץֶרֶאַּב ו םיִמָאְלּו * רשיִמ םיִמַע טפשְת
 םיִהלֶא ּונְכְרַבִי ' הָלּובָי הָנְתַנ ץֶרֶא + םֶלְּכ םיִמַע ל ףוךוי ' םיִהְלא
 : ץֶרֶא יִפָא-לַּ ותוא ּואְריְַו י םיהלא ונָכְרִַי : וניהלא

 רחאו * הרשע הנומשב ונתננוה התא םירמואו * ז"ס ףדב םוחר אוהו דימ ורמאיו

 ןיא ט"י וב לחש עובשב לבא * לבקתת שידק * שודק התאו * םענ יהיו ק"ח םירמוא הלפתה

 םירמוא ןיא ב"טב םג * הלפתה רחא ףכית ת"ק םירמוא אלא ק"או םענ יהיו םירמוא

 : הז םירמוא ת"ק רחאו * םענ יהיו

 נד ברו * ץראזה ינמשמו זכימָשזד לַטִמ םכיִהלֶאָק לִי
 חאל ריְִנ הוה מאל ל וָחְרְשו  םיִמע ורבי שוריִתו
 יִּדְש לֶאְו : ּורָּב ּףיְבְרְבַמּו רּורַא ףיררא ףמא יִנָּב ךל ּווחתשיו
 -תרֶא ףֶלְִתִו : םכיִמַע להקל זֶריִיָהְו ףּבִרַו ךרפיו ךתא רבי
 -רֶשַא ףיִרְנִמ ץֶרָאְדתֶא ל רש ךֶתֶא ףערזלו ךל םֶהְרְבַא תב

 ךכרְכְו יש ראו רע כא לאמ + םבָהְְכִאְל םיהלֶא
 : םָחָרְו םידש תכְרַּב תַחֶּת תָצָבר םּוהִּת תכְרַב לַעַמ םִיִמְש תכרְב

 ,ןָהִּת םלוע הַעְבִג תוֶאְתְדַע ירוה תכְרַּבלע ּורְג יבא תר
 רבו ףכרהו ףכרכו ףכְקֶאויייִחֶא ריִזנ דקְרְקְלּו ףסוי שארל
 ךיִפְלַארנש ּףֶרָהְצַו ףשריזרו ףננד ףְתְרֶמְרא"ירְפּו נדיר
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 תבש יאצומל נק

 : ףְל תֶתְל ףיִתְבַאל עַּבָשנרָשַא הָמָדאָה לע ףנאצ תרֶתְשו
 : ךֶּתְמָקְבְבּו הרקעו רקע ףֶב הָיְהַאל םיִּמַעָה"לֶּבמ הָיהֶת ךּורְב
 אל ָתְעְרְי רש םיִעְרַה םיִרְצִמ יִודְמדלֶכְו יחל ףּמִמ יי ריִסַהְ
 : ךיֶאְגשלֶכְּב םֶנְתְנּו ךֶּב םֶמיִשָי

 ןילופ גהנמ

 םֶהָב אָרְקִיו םיִרָעְנַהְדתֶא ךרֶבִי עְרַדלְּכִמ יתא לאה ךאְלַמַה
 + + ץֶרָאָה בֶרֶהּ ברל ּוגְרִיְו קָחצִיו םֶהְרְבִא יתבָא םֶשו יִמָש

 יי : ברל םימשח יִבְכוכְּכ םויה םֶכְגהְו םֶכְתֶא הָּבִרַה םֶכיִהְלֶא
 םָכְתֶא ףרְבִו םכימעפ ףלֶא םֶכְּכ םֶכיִלָע ףפי םכְתבָא יהא
 6 םֶכָל רָּבִד רָשָאּכ

 ּףֶאבּב הָּתַא ךּורָּב : הָרָשַּב הָּתַא ךּורְבּו ריִעָּב הָּתַא ךּורָּב

 ךנטב"ירפ ךּורכ  ףְמראָשמּו ףאגט ורב האב הת ָךוב
 וצָי : ףנאצ תורתשעו ףיִּפְלַא רגש ףַּתְמָקְב יִרפּו ּךְתֶמְרַא יִרְפּ
 ץראכ ךכרבו ּףךְרַי חלשמ לכְבּו ףיִמְסַאַּב הָכְרְכִה תֶא ָךְּתֶא יי
 -תֶא בוטה ּורָעּואתֶא ףל י +! חַּתְפי * ףל ןַתנ ףיִהלֶא ייירשא

 רי זרשעמילָכ זר ָךֶרָכְלּו ותַעְּב ףְצראירטמ זר םימָשַה
 רָשַאּכ ףכרכ ףיקלֶא :ייִכ : הולת-אל הָּתַאְו םיִּבְר םיוג תיוְַהְ
 םִיּוגָּב ּתְלשְמּו טבעת אל הָּתַאְו םיִּבִר םיוג ּתְטבעַהְו ךָלְרֶּבּד
 יב עשונ םע 5 יִמ לאְרְש רכש ו : ולס אל ךֶבּו םיִּבִר

 | : א יי
 ןילופ גהנמ

 :ְִלַאְג יּכ ילא הָבּוש ףיקאטח ןֶנעְכְ ףיִעָשִּפ בע יִתיִחְמ
 רע הָנִר םיִרָק ּוחְצַפ ץֶרָא תותח ּעיִרָה יי הָשעיּכ םיִמש ו
 תּואָבְצ יי ּונְלַאְג : רָאְפִתִי לֶאְרְשִיִבו בקע יי לַאְניִכ וב ץֶעְלְכו
 6 לֶאְרְשי שורק ומש

 דַע ּומְלְּבַתְאְלְו ושָבַתְאְל םיִמְלּוע תעושת יב עשונ לֶארְשי

 סָכיְִלַא יי םש"תֶא םֶּתְלַלהְו עוְבָשו לכ מלאי רע יִמְלוע
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 תבש יאצומל אנק
 סתר םֶלועְל מע ושאל תיִלְּפַהְל םֶרָמִע תשע רֶשָא

 " שץ תירחמשו זר וי וא ןובשי " יודָפ) : ועל

 תחְמָשְבייִּכ 6 תֶחְנאְו ןוגו וס ּוגישָי הרֶחְמָשְו ןושָש םכשאר
 הדָנְר םֶכיִנְפל ּוחְצְפי תועָבְגְַו םכיִרֶהָה ןּולְבּוְת םּולָשְכּו ואָצתר
 אלו חַטְבָא יִתַעּושי "א זדנה + ףָבּואַחְמַי זִרָשַה יצע-ֶכו
 םִימיתְבַאְשּו : זדעּושיל יִליִהָיו +! ּהָי תרֶרִמזו יזע יּכ דָחְפְה
 ואְרְק ייל ודוה אּוהַה םויּבכ םֶּתְרַמָאו : העּושיה יִנָיעְמִמ ןושָשְּב
 יי ּורָמז : ומש בנש יִּכ וריִכְזה ויָתליִלְע םכימעב ּועידוה ומַשְב
 תרֶבָשי ינו ילהְצ : ץִרָאָההלֶָכְּב ;ראז זרעדּומ זרָשָע תּוא יִּ
 הָגַה תוהה זכויַב רַמָאְו : לֶאְרְש 2 רק לדני ןויצ

 : ותעּשיב
 ןילופ גהנמ

 תעשי ןח ךיֶתע תַנּומָא הו: ראב הָכְלְ וכל בקעו תי
 וָכְרְדְדדכְל דִוָד ירו : ורָצוא תציה ! תראָרִי ערַעְרְו זרַמְכָח
 וה םביִּבְרְבִּכ יִלדבְרְהִמ יִשְפַנ םכּולָשְב הָרֶפ : ומע יי ליִּכשמ
 העּושיַה הָשַע רָשא תּומָי ןָתְנויַה לּואש- לֶא םַעֶה רַמאיו : יִרָמַע
 ושאר תרעשמ לפיד יח הֶליִלַח לאַרֶשָיְּב תאזה זרֶלודגה

 ןֶתְנּוי"תֶא םֶעָה ּודְפִיַו הֶזַה םויַה הָשָע םכיהלֶארפכעהיּכ הדֶצְרא
 -לַע זבלוע תַחְמְשְו הָּנרּב ןויִצ ּואָבּו ןּובשי יי ייּודְפּו : זרֶמדאלו
 יִרָפְסִמ ּתְכַּפַה : הָחְנַאְו ןוגי ּוסנְו ונישי קדָחְמְשו ןושש םכָשאר
 מלאי יי הדָבָאאָלְו : זדֶחְמְ יראת ָתְחַּתְפ יל וחַמְל

 זינקו -- ה 0 משה דא 2 " .ֶּבַהַ

 6 םֶנּגיִמ םיִתְחַמַשְו םיִתְמַחְְו ןושָשל םֶלְבָא יְכפָהְו וחי
 יי רַמָא בורקלו קוחרל םכולָש ו םכולָש םכיִתָפְש בינ תצרוב
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 תבש יאצומל בנק
 דוד ל םכישיִלשַה שאר יִשָמַעְזרֶא רשָבְ חּורַו : ויזראָפרּ

 הָתאְו / יחל הּכ םתְרַמָאּו , דּודְגַה ישאַרְ סנו דיו ה
 \ יו ' ןַתַי ומעל וע יי : םולש הלרָשא לכְו םולש ךֶתיִבּו םּולָש
 : םולָשַב ומע-תֶא ףרבָ

 ןילופ גהנמ

 שודקה"לָש ּותָלְְג אצומ הָּתַאְש םוקַמלֶכּב נח יִבר רַמָא
 ' הָרוַּב בּותָכ הֶז רֶבָּד * ותּונְתְונע אַצומ הֶּתִא םָש אּוה ףּורְּב
 יי יִּכ קדֶרותרַּב בּוזרְּכ + םיִבּותרַכַּב שֶלֶשִמּו * םםיִאיִבְגַּב יּונָשְו
 - רנה לדגַה לֶאָה םיִנדַאָה יִנדַאְו םיִהְלֶאַה יִהלֶא אּוה םֶכיִהְלֶא
 הָרְתַּב ביִתְכּו : רחְש חַקידאְלו םיִנָּפ פצשודאל רֶשֶא תצְרונהדְ
 : הֶלֶמְשְו םֶחְל ול תֶתָל רָּג בָהאְו הָנֶמְלַאְו םכותי טָּפְָשִמ הֶשע
 שודקו רע ןכש אָשנְו םבֶר רַמָא הב יִּכ ביִתְכִּד םיִאיִבְנַב יּונָש
 חור תרּויַחָהל חּוְרלַּפָשּו אָכִּדדתֶאו ןוכשֶא שורקו םורמ ומש
 ו וריש ביִתְכִּד םיִבּותְכַּב שְלשמ : : םיִאְּכְדִנ בל תויַחְהְלּ םיִלָפש
 ונפל וזלעו ומש הָיִּב תּובְרְעַב בכול ולס ומֶש ּורְמְ םיהלאל
 : ושְדְק ןועְמְּב םיִהְלֶא הונַמְַ ןיִדְו םיִמותָי יִבָא ּהָרַתַּב ביִתְכּו

 "לאו וטָבְזעַאלַא ּוניִתבָאיסע ידי רָשָאָכ ונע ּוניִהלֶא יי יה
 םַחְנ"יכ : םויה םֶכְלְּכ םיִיַח סֶכיִהְלא יב םיקכְּדה םֶּתַאְו :ּונשְי
 יידנָּכ ּהָתְבְרִעַו ןֶרַעְּכ ּהְרָבְרִמ םשיו זֶריִתברָחלָּכ םכָחְנ ןויִצ +
 ןָעמְל ץֶפָח יי + זרֶרְמ לוקו קרֶרות ּהָב צַמָי זדָחַמְשְו ןושש
 (: ריּדָאיו הרות לוני וקְרַצ

 : הכונח ש"מב ןכו + כ"היבב לירבמ ץ"שה

 ךפכ עינו :ויִכְררּכ ךלהה יש ארְלָּכ יִרָשא תולַעְמה ריש זכק
 ךְהיִב יִתּכְִִּב הָיִרְפ ןפְנַּכ ךֶּתָשָא : ָךְל בוטו יְרשַא לכאה יִּ
 ארְו רג רבי ןכ"יכ הּגַה + ףֶנחְלשל ביס םיִתיז יִלְְשּכ נב
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 תבש יאצומל גנק

 -הארו + ףניח יִמָי לכ םֶלשּוְ בוט הארו ןויצמ :י כר :
 : לֶאְרָשילַע םולש ְנָבְל םיִנָב

 : םותי שידקו ונילע

 : םינבה תא ןיכרבמ תבש יאצומב ףא

 סוכה לע תיבב לידבמו רזוח מ"מ כ"היבב הלרכה עמשו הלפתב לירבהש פ"עא

 רתומ הלפתב לידבה םאו הליל יאדווב וליפא הלדבה םדוק הכאלמ תושעל רוסאו

 הז טויפ םינגנמ הלדבה םרוקו * סוכה לע לירבה אל ןיידעש וליפא

 אבי רֶרַהְמַב יִעְלִגַה ּורָילֶא יבשתה ּוהָיִלֶא תציִבָנה ּוהָיְלא
 שיא ' לֶאָה םשל אָנק רֶשֶא שיא + דוד ןֶּב חיִשָמ םע ּוניִלַא
 : לֶאְרְשי יִנָּב לע רֶפַכִיו שָּג שיא ' לֶאיִתּוקִי רָי לע םּולָש רַשְּב
 רעש לעב אָרְקִנַה שיא ' נע ּואָר רשע םיִנַש תורוד שיא והילא
 ידבע לע ףעַז שיא היל :וינְתְמְּב רּוזָא רוע רוזאְו שיא ' ויִנָמְסְּ

 רַמָמּו לט שיא * םיִנועְמ יִמְשַג תויִהְמ עָּבָשִנְו שח שיִא * םיִנָמַח
 שיא * תַחַנ ושְפַנְל אוצְמְל אָצָי שיִא יחיא : םיִנש שלש רַצְע

 רַכ ּוכרּבִתִנ ונָעִמְל שיא * תחשל תמ אלו םיִבְרעָה ּוחילְכְלּ
 שַאָב הָנָעְ שיא ' םיִהָמְכ ובישקה ייְִסּוכ שיא יחלא : תַחַפְַו
 שיא והילא : םיִהלֶאַה אוה  וירחא וחש שיא ' םיִהּובְנ יִמָשִמ
 תרורושְּבלָּכ לע ריִקָּפ שיא ' רּובְרָע יִמָשִמ ַחלּתְשַהְל ריִתָע
 .:.ןיי שיִא והילא : תובָא לע םיִנָּב בל ביִשְקְל ןֶמָאְנ רצ שיא * תובוט

.> 

 'הָרָעְסּב שא יסּוק לע בַכְר שיא ' הרָאְפִּב ייל יתאָנְק אנק ארק
 ומָש לַע יבשת שיִא יהילא : הרּובְקּו הֶתִמ םעמ םעָט אלָש שיא
 הָבּוט הָרושְב ויִּפַמ ּונָעיִמְשַּת * הְרּותַּב ורָי לַע ּונַחיִלְצִת ' אָרְקִנ
 ּונְליִצַּת יבשת שיִא יהילא : הָרואְל הֶלָפַאְמ ּונָאיִצוִת ' הָרָהְמְּב
 לע םיִנָּב ּונָחָמָשִּת * זרובוט זרורושְב ּונְרָשַבִּת * תרויִרֶא יִפמ
 םֶכְל חלש יִכנָא הָּנַה ' בּותְכַּכ הילא : תותּבָש יִאְצוְמְּב * תובא
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 תבש יאצומל דנק
 בל בישָהְו : אָרּונַהְו לודנה יי םוי אוב יִנָפְל איִבָנַה הָיְלַא תֶא
 הֶאְרַש יִמ יִרָשַא יחילא : םֶתובַא לע םיִנָּב בֶלְו םיִנָּב לַע תובא

 יו * םולָש ול ריִוָחָהְו םולש ול ןְַנָש ימ ירָשֶא * םּולָחְב וינָ
 : םולשב ומעְדתֶא ךרֶב

 הלרבה רדס
 הפי ןוגנו םיענ לוקב רמואו דמוע * ונימיב סוכה לטונ

 "יקנו יו הנ תֶרָו יזע יכ רָחפֶא אלו חַטְבֶא יִתַעּוש לא הנ
 העושה ייל :הּושוה יניעממ ןוששב םימ סֶתְבַאְשּו העושיל יל
 בקַעַי יהלֶא ּונָל בַּגָשִמ ּונָמַע תואָבְצ יי : הֶלִס ףךִתְכרב ףמע-לע
 הָיהִּת ןּכ : ריו ןושָשְו הָחְמשו הֶרּוא התְיַה םידּוהיל : הֶלָמ
 : אְרְקֶא יי םֶשְבּו אָשֶא תועּושי סוכ ו ּונְל

 הכרב תעשב רנבו סוכב םהיניע ונתי ודי לע םיאצויח םיעמושהו לירבמה

 : פג יִרפ ארוב םלועק ףֶלֶמ וניקלַא : התא וב
 ךרכמו ונימיב םימשבה וא סדהה לטונו ןחלושה לע וחינמ וא ולאמשל סוכה ריזחמ

 :םיִמְָב ינִמ ארוב םלועה ףֶלְ וניקלֶא יו ָּתַא ו
 לדוגאה לע ונימי תועבצא ףפוכו ולאמשל וריזחמ וא וב חירהל םירחאל ןתונו חירמו

 ךרבמו רנל ודי ברקמו

 : שַאָק יִרואָמ ארוב םֶּוְק ָףֶלֶמ וניִקלֶא ו התַא ורב
 רמואו ונימיב סוכה לטונו רזוהו רועה ןמ תולרבומ םהש וינרפצב לכחסמ כ"חא

 לוחל שק ןיִּב לידְבַפַה םֶלועָ ףֶלִמ ּונקלֶא : התַא ורב
 ימי תשָשל יִעיִבְשה םיי ןיִּב  םיִמעְל לארי ןִּב שחל רוא ןיִ
 : לוחל שרק ןיִּב ליִרבַמַה יי הָתֶא ףּורֶּב ' הָשָעַמַה

 וב ריישמו + הוצמ יבובח םושמ הצרי םא תחא תכב ףאו * ודבל סוכה התושו בשויו
 (הוצמה בכחל לכה ןשעב ןיחירמו רנה וב ןיבכמ שיו) ןחלושה לע וכפושו ןיי טעמ
 : "וכו םימלועה ןובר הנחתהו 'וכו לירבמה טויפ רמאל ןינהונ הלדבה רחאלו

 הָּבְרִי ונפסכְו ונעְרז ' לחְמָי וניתאטח ' לחל שרק ןיּב ליִדְבמַה

 לֶאְל אָרְקִא ' רֶמְת לצְּכ הָנּפ םוי : הֶלָיְלַּב זיִבָכוכְו * לוח
 רַהָּכ ּףָהְקְרְצ : הלילי רָקְב אָתֶא * רמוש רַמָא ' רָמִ יָע
 ' רָובַעָי יִּכ *לומְתֶא םויּכ * רובעָּת רובָע יִאָטְח לע * רבת
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 תבש יאצומל הנק
 - יִתָחּוְנִמ ןתִי יִמ ' יִתָחְנַמ תנוע הָּפְלַח : הָליִלַב הָרּומְשאְ
 עש יִל חַתַפ * לַטָָש לב ילוק : ל לָכָב הָחֶשַא * יִתָחְנִאְב
 אָרּונ רַתְעָה : הֶלָיְל יִסיִסְר יתוצְוק * למ אָלְמְ ישארש י לָטנִמַה
 : : הלל ןושיִאְּב * םוי בַרֶעְּב ףַשִנַּב ' םוידפ הָנִת עּושֶא * םויִאְ
  יִנָעָצבְה הֶָלדִמ ' יִנְעיִרוְת םייח חרא ' יִנָעישוְה הי ףיִתאְרְק
 הָיַא י יִסיִעְכַמ ּורָמאי ןֶּפ * ישעמ ףונט רהט + : הלל דע םויַמ

 אָנחַלָס  רֶמְּכ רב ּונָחנ  הַַָב תורימז ןתנ ' ישע ּלָא
 : הָלָיְלל הֶלִיִלְו רָמָא ַעיִּבי םויל םוי ' רֶמָחְו לק לע

 ןירמוע ןיא קרפ ימלשורב ל"זר והוריכזה רבכ ןוברה הז

 בוט לֶּזַמְבּו בוט ןַּמְסְּב תּוחיִלְּפַהְו םיִמָחְרֶה בא םיִמְלּועַה ןוכר

 * םולשל ּונאָרְקל םיִאְבַה השעה יי תֶשָשֶא וניל לחה
 ' עַשְרְו הָמשַאְו ןוָעְלֶכַמ םיִקְנמּו עַשָפְו אָטחְלֶּבִמ םיִכּושָח
 הָניִב הָעִּר םיִנּונֶחְו םיבוט םישָעַמְבּו הרות דּומְלַתְּב םיִקְּבְרמּו

 :רלעת אלו זרָחְמָשְו ןושָש זבָהְב נעימת ' אמ למ
 ונָכְלמ ' נבל לע הָלָעִת דא תַאְנְק אלו ֶדֶא בל לע ּונְתֶאְנְק

 = הַשעַמילֶכּב הָחְלְצַהְו הָחְוְּו הָכְרְּב םיש ןֶמָחְרֶה באָק ּוניִהלֶא
 הָבָשָחַמּו הָבוט הֶצָע לֶאְרְשַי תיִּב ףמע לע ץעויַחלֶכְו ' ּוְרָ
 ךתַ רַמָאְג רֶבְרַּכ ותַצע םָק ומיקְו ולד ּוכְרְּו וצָּמַא הָבּוט
 לע ףליסקיו רֶמָא רזְגתְו רַמָאְְוי אלי ףְתָצְעדלָכו ֶבָבְלַכ הָל
 לאש תיּכ ףּמעלָּכ לעת ּוניִלָע ץעויסדלֶכו + רוא הג ירד
 הָצָע ריִפָה יי רַמָאְנַש רָבְּדַּכ ותָצָע רפות הָבוט הָנִאש הָצִע

 רָבְר ּורְּבַד רֶפְתְו הָצִע וצע רַמָאְנו : םיִמִע תובָשְחַמ איִנַה םיוג
 ןודָא םיִמָחְרֶה בַא ּוניִהְלֶא יי ּונָל חַתְפּו : לֶא ּונָמָע יִּכ םּוקָי אלו

 ףרא ירעש הרוא ירעש * עּבְשילָבְבּו עּוָבְשה הֶזְּב תוחילסה
 ' הָעִב ירעש הֶכְרְב ירָעש * םיפא תכירָא ירעש םיִנָשְו םיִמָי
 הָציִד ירָעש ' הָרּובְג יִרָעש הֶלֶאְג ירעש הֶלְְג ירָעש הָליִג רעש
 ירעש זרַחָלְצה ירעש רדר יִרָעש רוז ירעש * זרער ירָעש
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 הנבלה תכרב ונק

 תיִכְז ירעש הָרְמז ירעָש תּזירְז ירעש ' בוט רעו ירעש ' הָחְורַה
 הָניִב רְַז ירעש הָמְכְח רַהְז ירעש הָרּות רַהְז ירעש ויז ירעש
 רָפָחְו ןח ירעש הֶלָמִח יִרָעַש הָוְרָח ירָעש ' תַעְד רַהְז ירעש
 ' רהֶס יִרָעש הָבּוט ירעש * הָמְכָח יִרָעַש םיבוט םיִיַח ירעש
 ירָעָש הֶלְּבְלַכ ירעש הרפכ ירעש ' רֶשוְי ירעש הָעּושי ירעש
 תוליִחַמ יִרעַש תוחונמ ירעש ןוזמ ירעש ' דומל יִרָעַש * רּובְכ

 ירעש הָחיִלס יִרָעש ' תּויקְנ ירעש הָמָחְג ירעש " עמ ירעש
 ' הָבּוט הָסְנרּפ רעש תּורָפ יִרָעש ' הָרֶזָע ירעש ' אָיִמְשר אתי
 ירעש ' תּימְמּוק ירעש השק ירש י הֶלָחֶצ ירעש הֶקְרְצ ירעש
 רעש םּולָש יִרָעַש * הָמלֶש הָאּופְר ירעש ןוצְר ירעש םיִמָחְר
 ירעש הרות יִרָעש * הָוְלַש יִרְעַש תובוט תועומש ירעש הָחְמְש
 םיקידצ תעּושתו ביִתְכַרְּכ ' הָעּושְת יִרָעש הָבּושַת יִרעש הֶלַּפְת

 זכיעָשְרֶמ םֶטְלַּפי זכֶטְלַפִַו יי םרָזעו : זרִרֶצ זרע זבֶזּועָמ יימ
 -לָּכ נעל ושרק עוזזתֶא יי ףשָח רַמָאְנְו : וב ּוסָחִּכ םעישויו

 : ןויצ ו בושב ואין ןיְע יכ ונגר ודִחָי *לוק ּואָשַנ ףיפוצ
 ילְגְר םיִרָחֶה לַע ּוואָנְ-הַמ בּותָּבְש צַרְקִמ ּוניִהְלֶא יי ונלדביקו
 .ןּויצל רָמא זדָעּושי עימשמ בוט רֶשַבִמ םבולָש עיִמָשמ רָשָבִמ
 ןֶּתֶא רֶשַכְמ טכלָשּורילו םָגה זדַּנה ןויִצְל ןושאר + ףיִהלֶא ףלֶמ
 : הָלְס ןַמָא

 3 ב ל הת -כ רב
 ןירבחמה בור תמכסה * ורואמ ןינהנו חרוז אוהש הלילב אלא תריה לע ןיכרבמ ןיא

 הוצמש אלא + הכרבל יואר דימ םימי 'ג רחאו םימי 'ג וילע ורבעיש דע ךרבל ןיאש

 רתוי אל לבא ש"מ רע ןיניתממ שרוחב ' םדוק ש"מ םא ךכיפל * ש"מב וילע ךרבל מ"מ

 ןינהונ ןכא + 'זמ רתוי ש"מ לע ןיתמהל ןיאש םימשגה תומיב כ"שכו * ןיגהונ ונא ןכו
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 הנבלח תכרב זנק
 אלו תכשב אל וילע ךרבל אלש וגהנו * כ"י יאצומו כאב 'י ליל דע ה"ב ךרבל ןיתמהל

 רילומה םוימ ו" םוי רע וילע ןיכרבמ * ותנוע רובעתש שוחל שיש העשב אל םא ט"יב

 רחא דוע וילע ךרבמ וניא שרוחה ותואב הנבלה יוקל היה םא םנמא ' ללכב 1" אלו

 : יתמאה שרוח עצמא יארוו אוהש יוקלה

 רמועמ ךרבמו וילגר רשיימו הכרבה תלחתב הנבלה תוארל ויניע אשונ

 םיִקֶחְש אָרְב ורָמָאְמְּכ שא םֶלועַה ףֶלָמ ּוניִהלֶא ְי הָתַא ףורּ
 דזרָא ּונשי אלָש * זכָהְל ןתֶנ ןמְּו קח ' זָאְבִצְדָכ ויפ חורב
 תָמָא "לַעּופ * םָנוק ןוצר ערושעל םיִחְמְשּו םיִשָש ' םבדֶיִקֶפַת
 תרְרָאַפַּת תָרַטַע ' שּרַחְתֶּתָש רַמָא קדנבללו * תרמָא ותְלעפש
 *םֶרָיִל רָאְפְלּוי ּהָתומְּ שּרַחְתַהְ סידיתע םהָש ןֶטב יִסּומעְל
 : םיִשרָח שַּחְמ יי הָּתַא ָךּורָּב ' ותּוכְלַמ דּובְּכ םש-לע

 ְךורַּב * ףנוק ךּורָּב ' ךשוע ףורָּב ' ךְרְצוי ךּורָּב םימעפ השלש רמוא| =

 יניִאְו * ְךְדָנְנָכ דקור ינאש םָשָּכ םימעפ השלש רמואו דקרמו ְךֶארוב

 לַּפַת :'ג : הֶעְרְל יִּב עגל יִבָיּואדלְּב ולְכּי אל כ" ְךַּב עַגל לוי

 ומדי ןֶבָאְּכ י"ג : ןֶבָאְּכ ומרי ףעורז לב רַחַפְו הָתַמיִא םֶהיִלע
 יח לֶאְרְשי ְלַמ דוד : לפת םֶהיִלע הָתְמיִא רַחְפו לרנּב ףעורז
 : םולש םֶכיִלְש בישמ וריבחו םֶכיִלְע סולש פ"ג וריבחל רמואו ; םָיְקְו

 פ'ג : ןֶמֶא לֶאְרְשי"לֶכְלּו ּונל אָהְי בוט לּזַמּו בוט ןַמְס
 ! תועְבְּגַה לע ץֶפְקְמ םיִרָהָה לע גַלרְמ ' אָּב הֶז הָנַה יוד לוק
 רֶחֶא דַמּוע הדֶז זדָנִה ' כליאה רָפַעל וא * יִבְצְל ירוד זדמוד
 : םיִּכְרָחַה ןמ ץיִצָמ תונולחה ןמ חיִגְשמ ּונלְַּ

 ליבְקַהְל אָלֶא לֶאְרֶשָי וכָז אל אָלְמְלַא * לאעָמְשִי יב יִבְר אָנֶת
 נזקי יבא רַמָא ' םיִיִד שֶרְחַּב תַחֶא םַעַפ םִיִמָשְּבִש םֶהיִבָא יִנּפ
 : רָמועְמ אָרְמיִמְל רצ

 ; הךוד"לע תקפרתמ רּבְרַמַה ןמ הָלע תאז יִמ

 זרַמיִגְפ זרואְלַמְל יתובָא יִחְלאָו יִהְלֶא ? ּךיְנָפְלַמ ןוצר יזיו
 ' הָמָחַה רּואָּכ הָנְבְלַה רוא יִהיְו ' טּועָמ םּוש הָיִהִי אלו ' הָנְבְלַה
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 ללה שרח שאר ררס חנק
 ' ַטּועָמ םבֶרְהק הדָתָיַהש ומּכ * זריִשארָב יִמָי זרעְבֶש רואָכּו
 בּותְּבְש תצְרְקִמ ביקתיו םבילודגַה תּורואָמַה יִנש תֶא רַמָאְנש

 : ןַמָא םֶּכְלִמ דיִוָד תֶאְו ֶהיִהְלֶא ידתֶא ושקבו
 : שידק רמאי ןינמבו * 'וכו תניגנב תצנמלו * וללה היוללה + תולעמל ריש

 לל ה ינידו ררדס
 םימי תששו ח"רב ץוח ותוא ןירמוג םלועלו ללה ןירמוא םילגרו הכונח שרוח שארב

 * ללה םדוק ןילפתה ןיצלוח ה"חבו * גולידב ותוא ןירמוא זאש חספ לש םינורחאה
 : ףסומ םדוק ח"רבו

 : ןירוק םתיבל ןירזוחשכו ללה ןירוק ןיא 'ז ךות לבאה תיבב

 ונוצְו ויִתּוְצַמְב ונשדְק רָשֶא םֶלועְה הלמ וניִהְלֶא יי הָּתַא ורב
 : ללַההתַא אורקל

 וו םבָש יִהָי : +! םכשדזרֶא ּולְלַה * יי יִרְבַע .- | היגללה גיק
 לֶלַהִמ : ואובְמ-דע שמשדחרזממ : םבלועדרעו הָּפַעַמ * ףרבמ
 ייב יִמ + ורובָּב םבֶיִמשהדלדע * %! ו זםיוגידָּכלַע םר : יי םש

 :ץֶרְָבּוסיִמַָ  תואְרל ייפָשַמַה : ֶכָשל ייבנה י ניל
 'םיבידְניסע יִבישוהְל : כא םיִרָי תפשַאְמ * ל רֶפַעְמ ימי
 זרֶחְמְָש םיִנְבַהְדבָא תרִיְּבַה תרֶרְקע יִביִשוְמ : ומע יבירנ םע
 : ּהָּולְלַה

 זרָתִיַה : ועל םעמ בקָעָי תיּב ' םְירְצַמִמ לֶאְרְשָי זראָצב דק
 בפי ןדְרָיה ' סנו הֶאְר םִיַה : ויָתְולָשְמִמ לֶאְרֶשָי * ושדקל הָדּוהְ
 ְךְלהַמ : ןאצינְבַּכ זרועְבָנ כלא ורקר םכיִרֶהָה : : רוחַאל
 י םיִליִאְכ ּודְקַרִּת םיִרָהָה ' רוחַאְל בת ןּררָיַה ' סּונָת יִּכ זיה

 : בקע הלא ינְפלמ ' ץֶרָא יִלּוח ןודָא יִנְפְלַמ : ןאצהינְבִּכ תועְבִ
 : םיִמדוניעמל שימלח * םִיָמסְנַא רּוצַה יִכָפִהַה
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 ללה שדח שאר ררפ טנק
 הז ןיגלדמ חספ לש םינורחא םימי תששו ח"רב

 "לע ּףְִּסַחְ"דִע דובְּכ ןָּפ ּךֶמשְלהִּכ ּונָל אל יי ּונָל אל) וטק
 םִיִמְשַּב ּוניהלאו +: םֶהיִהְלַא אָנְהַיַא ' םיוגה ּורָמאי הָמְל : ךְּתְמָא
 : םֶרֶא יִרָי השעמ י בָהֶזו ףַסִּב םֶהיִּבַצִע : הָשְע ץֶפָח רֶשֶא לכ

 אלו םְֶל יא : וא אל םֶהָל םיעע ' ּוְָי אלו םֶח הפ
 זכהיִלְגר ןּושימי אלו ו םכָהיִרָי : ןּוחירי אלְו םבָהְלףַא * ּועַמְשי
 רֶשֶא לכ * םֶהיִשָע ּויִהָי םֶהומְּכ : םֶנורְנּב ּוגָהָי אל * וכלהְי אלו

 ןרָהֶא תיִּב : אּוה םֶנְַמּו םֶרזע י יִּב חַטְּב לֶאְרְשִי : םהְּב חט
 םֶגְנְמּו סֶרָע ' יב ּוחְטּב יי יִאְרי + אוה םֶנְנָמּו םֶרְזע * יב ּוחְטְּב
 0 אּוה

 ןאכ רע

 : ןרַהֶא תיִּבדתֶא ףךְרְבִי ' לֶאְרשי תיִּבדתֶא רבי ךְרְבִי ּונְרְַז
 םֶכיִלַע * םבכילע :! ףסי + זכילדגה"םע םינטקה * יי יאר הרב
 סָימְשה : ץֶרֶאְו םימש הש * ייל כמא םיִכּורּב : סכְביִנְּבילְ
 * הָיוללהָי ב זםכיִתָמַהְאְל : זכרֶאדינבל ן תָנ ץֶרֶאָהּו * ייל זיִמְש
 זכלוע-דעְו זדָּתעְמ ' חי ףרֶבִנ ּונְחְנָאְו : זרֶמּוד ידיי אלו
 ; הָוללַה

 הז ןיגלדמ חספ לש םינורחא םימי תששו זח"רב

 ; יל ונְזִא הָטֶהְדיִּכ : ינונחת ילוקדתֶא כ 'ִתְבַהֶאנ זטק

 הָרָצ ' יִנּואְצְמ לואש יִרְצִמּו תֶוָמייִלְבָח י יִנּפְּפָא : אָרְקָא יְִיְּ
 יי ןּוגח : ישפנ הָטְלִמ יי הָנֶא ' תרְקֶא יי"םשְבּו : תְצְמָא ןונ
 : עישוהי יִלְו יתלד * יי םיאָתַפ מש : םֶחרַמ וניהלאו קיּדַצו

 תֶוָממ ישפנ ּתְצַלח יּכ : יִכָיְלְע לַמָּ יי יִּכ * יִכְחּונָמִל ישְפִנ יבוש
 תוצְראְב ' יי ינָפל ךלקתֶא : יחָדמ ילנְרְדתֶא העד ןמ יִניעְתֶא
 יִּתְרַמָא יִנָא : ראָמ יתריִנע יִנָא * רָּבֶא יִּכ יתרֶנָמָאְה : זםייחה
 (: בָזּכ םֶדָאָהילָּכ * יִזָפָתְב

 ןאכ רע

 םשְבּו' אָשָא תועושי"סוכ : יִלָע יהְוְלּומְגַתלָּכ * ייל ביִשֶאְדהַמ

 ִנַעְּב רק : ומע"לָבְל אָנהַדְְנ ' םכלָשֶא ייל ירדנ : תצָרְקֶא
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 ללה שדח שאר רדס סק
 :ָּב ףדְבע ינַא ' רבע ינאהיִּכ י זדָנָא + ויִריִסַחְל זרֶתומַה '
 יי םכָשְבּו * קרְרוזה חַבְז חַּבְא ל : ירסומל תְחַתַפ ' תמה
 | תרורַצַחְּב : ומעלֶבְל תנהַרְגְנ * כלשא ייל ירדנ | קצְרְקֶא
 ; הָיּולְלה םלשורי יִכָבְותְּב * י! תב

 וּוניִלָע רַבָנ ִּכ : םיִמָאָה"לֶּכ והּוחְּבְש * םיּוגלְּכ יידתֶא סלח זיק
 : היוללה םלועל יי"תַמָאְו ' ּוְסַח

 ודוה להק : ּודְסַח םֶלועְל יִּכ ' בוטדיּכ ייל ודוה 'ח חיק
 ורוה להק : ּודְסַח סֶלועְל יִּ ' לֶאְרְשָי אָנְזרַמאְי 'ח

 ודוה להק ; ודְסַח םֶלועְל יִּ ' ןרַהֶא תיִּב אָנּורְמאִי 'ח

 ורוה להק ; ודָסַח םֶלועְל יִּכ ' + יִאְרָי אָנּורָמִאְי 'ח

 -הַמ ' אָריִא אל יִל + הָיְבַחְרְמַּב יִנְנֶע ' חָי יתארק רצמַה ןמ

 תּופָחל כוט יישב הָארא ינו יב יל יי ֶרָא יל הש
 ילָּכ : םיִביִדְַּב ַחְטְּבִמ ' יב תופָחְל בוט : םֶדָאָּב חֶסְבמ ' יי
 | םֶשְּב 'ינובבטדםנ ינובְס : : םַליִמִא כי ' םֶשְּב . יִנּובָבְס םיוג

 : מא יִּכ יי םֶשָּב  םיצוק שָאּכ וכעד םירבדכ יִנּבס : םֶלִמָא
 : העּושיל ילדיה ' הָי תָרָמְזְו יִזָע : ינרזע יו לפנל ינתיחר החד

 ימי לַּח הֶש יי ימי * םיקיצ ִלָהֶאְּב הָעּושנ הנ ו לוק
 -ישַעִמ רפסָאְ הָיחֶאיִכ תּומָאאל :ליַח הֶשע יי ןימָי" הָממור
 ' קרְצְדיִרעש ילדוחתפ : יִנְנְתִנ אל תֶוָמְלְו ' הי יִנְרְסי רסו : ָּי
 יִכ הָדוא : וב ּואְבָי םיקיִדַצ ' ייל רעַשַהְדהז + הָי הָדּוא םֶב אבָא

 התה * םכינובה ּופָאְמ ןָבָא דיי : עושי יִלִהְּו יִנְתיִע
 : ּוניִנִעְּב תאָלְפָנ איָה ' תאז הָתָיַה יי תֶאַמ ןנא : הָּנַפ שארל

 הז : ב הָחְמְשְנְו הָליִגְ * +! הָשָע םויַה הֶז תאמ
 ןינוע להקהו אנא ןגנמ ןזחה

 ' אָנ הָעַישוה יי אָנִ ' אָנ הָעישּוה יי אָנַ
 : אָנ הָחיִלְצַה יי אָנֶא : אָנ הָחיִלְצַה יי אָנָא
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 שרח שארל ףסומ אפק

 ונל רָאְמ ו לא דיג + ןז תב סֶכונָכְרְב ו םשָב אָבַה ו
 ' ךדואו הָּתַא יִלֶא לא : ַחָבזמַה תונרקזרע * םיִתְבַעַּב גַחדּורְסִא
 וזוה : ּודְסַח םֶלּועְל יִּכ ' בוטריִּכ ייל ּודוה ילא : ָךֶמְמוְרַא יהלֶא

 ישוע םיקידצ ריחו ' ישע לע וניקלַא יי ללה
 ּורָאָפיַו ּוחְּבַשיִו וכו ורוי הָגרְּב לאְרְשַי תיּב ףִּמעדלָכְו ףנוצר
 בוט ל ִּכ ּוְכְלַמ משרת ּוכיִלְמַ שידו וצירַעַ וממוריו
 ' לא הָּתַא םלוע דעו םֶלועַמ יִּכ' רַמזְל הֶאְנ ּךִמְשְלּו * תודוהְל

 : תוחְבָשִּתַּב לֶלהִמ ָךְלמ יש הֶתִא ףּורְּ
 : הרותה תאירק םדוק ק"ח קר ןירמוא זאש תבשו ח"ר וניאש הכונח ןמ ץוח םלש שירק

 : וכסנו השעי רע + לארשי ינב תא וצ ןמ סחניפ 'פב ןירוקו ת"כ ןיאיצומ שרח שארב

 (ןילפתה ןיצלוחו) ק"ח ןויצל אבו ירשא ןירמואו לכהל ת"סה ןיריזחמו וללהי * ק"ח
 : ררסה הזכ ףסומ ןיללפתמו

 ₪97 ה ש א ר ל 'ף פ.ו"מ
 :וניקלאל לרְנ ובָה אָרְקא יי םש יב
 : ךֶתְלִהִּת ריי יפו חֶּתְפִת יִתָפְש יִנדַא

 יְִלֶא םבָהְרְבַא יְִלֶא ּוניתובָא יהלאו ּוניִהלֶא ' יי הָתַא ורב
 לוג ןיְלָע לַא ארונהו רובגה לודְנה לֶאָה בקעי יהלאו קָחְצִ
 יִנָבְל לֶאוג איִבַמּו תּובָא יִרְסַח רכוזו לכַה זדנקו םיִבוט םיִרָסַח

 : הָבָהְאּב ומש ןַעַמְל סָהיִנְ
 ! םֶהְרְבַא ןנֶמ '  הָּתַא ָךּורַּב * ןנָמּו עישומו רזיע למ
 ' עיִשוהְל בר הרֶּתַא םיִתְמ הדֶיַחְמ יִנדֶא םֶלועְל רוב זדָּתַא

 רָסְחְּב םיִיַח לָּכְלַכְמ 6 םָשָגַה רירומּ ַחּוְרָה בישָמ) ןיפיסומ ףרוחכ
 ריִתְמּו םילוח אָפּורְו םיִלָפּונ ףמוס םיִּבַר םיִמָחַרֶּב םיִתַמ הָיַחְמ
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 שרח .שארל .ףסומ בסק
 יִמּו תּורּובְג לַעְּב ףומָכ ימ רֶפָע יִנשיִל ותְנמָא זיו םירּוסָא
 : הָעּושי ַחיִמְצִמּו הָּיַחְמּו תיממ ךְלִמ ָל-הֶמוד

 : םיִתּמַה הָיִחְמ יי הָתַא ףורְּב * םיִתַמ תיִחָהְל הָּתַא ןִמָאְְ
 ' הֶלָס ּףּולְלַהָי םוידלְכְּב םישורקו שודק ּףֶמַשְו שודק זּתַא
 : שודקה לֶאָה יי הָּתַא ורב

 םֶהּויִהְּב ' םֶהּורְלוּתִדלָּכְל הָרָפַכ ןִמְז'ּתְתְנ ךֶמִעְל םיִשְרֶח ישאר
 ןּורָּכז ' םֶדָעַב רפכל תאָּטַח יריעשו ' ןוצר יחבז ריגל םיִִרְקַמ
 'ןיִבַת ןויִצְב שדֶח ַחָבְזִמ : אנוש רימ םשפנ תַעּושתו ' ויקי ֶלָכְל

  ןוצְרְב זרָשָעְג זכיזע יעשו לע לַעִג שְרֶח שאר זרלעו
 דע דוד ירשו ' ּונְלְּכ חַמְשְנ שְּדְקַמזר ריִּב זררבעבו
 איִבָּת םֶלוע תַבָהֶא ' במ ינפל םירּומָאָה ' ריב םיִעָמְשנַה
 י הָּנְרְּב ךריע ןויצל ּונָאיִבַהְו : רוּכְזִת םיִנָּבְל תובָא תירָבּו  םֶהְל
 ' היִנָפְל השענ םֶשְו ' םֶלוע תַחְמְשַּב ּףָשָּרְקִמ תיִּב םלֶשּוריִלְ
 : םֶתָכְלַהְכ םיִפְּומּו * םֶרְדְסְכ םיִיִמָּת ּוניִתובּוח תּונָּבְרקתֶא
 ךיִנָפְל בירקנו קרשענ ' זרה שָרִתַה שאר םכוי ףפּומדזרַאְו
 -לע ' ףךַתַרותְּב ּוניִלָע תְבַתְכִש ומְּכ ' ףְנוצְר תַוָצַמִּכ * הָבַהֶאְּב
 ובירת םֶכישרַח ישאְרְבּו : רּומָאְּכ ךֶרּובְכ יִפמ ' ּףּרַבַע הֶשמ יי
 תְנָשיִנּב םיִשְבְכ דָחֶא ליאו םינש רֶקָביִנְּב םיִרָפ * ייל קלע
 םיִנרֶשַע השלש ' רָבְרְמַּכ םֶהיִכְסַנְו םֶתַחְנִמּו : םֶמיִמִּת קדַעְבְש
 ריעָשו ' וּכְסָנְכ יו שבכל ןורשעו * לָּיִאְל םינרשע יִנָשּו * רַפל
 : םֶתָכְלִהָּכ םיִריִמִת יִנְשּו ' רַפַכְל

 הָבוטל הַָה שָרְחַהְתֶא ּוניִלָע שח ' וניתובָא יהלאו וניִחלֶא
 : הָחְנְרַפל * הָמַחְנְ ' הָעּושיִל * הָחְמְשלּ ןוששל * הָכְרְבְל
 * ןוע תַחיִלסלְו * אָטַח תַליִחְמְל ' םולָשלו םיִיַחְל הֶלָכְַכּ
 -לַכִמ תְִרחְּב "דֶאְרְשי ךּמִעְבִיִּכ (עַשַפ דרב רובעה תגשמ)
 שמ ו התא ורב ' תעְבְק םֶהְל םישְרָח ישאְר יִקָחְו ' תומָאָה
 : םיִשְרַח ישארו לֶאְרְי
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 שרח שארל ףסומ ' טפק

 הָרְבָעָה תֶא בָשָהְו םֶתְלְּפְתַבו לארשי עב ּוניִהלֶא יי הצר
 ןוצְרְּב *לבקת הָבָהֶאְּב ֶתָלפְתו לאְרְשִי ישאו ' ךתיִּב ריברל
 : מע לֶאְרשַי תַרבָע ריִמָּת ןוצְרְל יִהְתּו

 ריזחמה " התא ו םיִמִחְרְב ןויִצְל ָךְבושְּב וניניע הָניִזִחַתְו

 : ןויצְל ותַניִבְש

 אּוה הָּתַאָ ָל חנא םידומ
 וניתרובת+ *'הלתצו וניהל "
 ןגֶמ ּוניַח רּוצ דַעְו םילועל
 רו רודל אוה הָּתַא ּונעשי

 לַע' ֶּהֶלִַת רפסנו ףל הר
 -לעו ּףָרָיִּב םכירּוסמז נייח
 לַעְו ךל ?רודּוקפה ּוניִתומָשנ

 "רעו ונָמַע זבוי"לדֶבְּבָש ףיסנ
 -לָכְּבש ירבו ףיִתּואָלְפנ
 בוטָה  םירהֶצְּו רקְלַו ברע תע
 סָחְרְמִהו ' ףיֶטַחְר ּולְּכ אל יּ
 םֶלּועִמ ' ףיָרְסַח ומת אל יִּ
 : ל וניוק

 . ןנברד םידומ

 תרְתַאָש ףְל ּונָחְנָא םכידומ
 וניתובא יִהלאַו ּוניִהלֶא יי אּוה
 רצוי ּונְרַצְוְי רָשָּבִלָּכ יהי
 תרואָדּוהְו תרוכְרְב רישארְּב
 לַע שורק לודגהד ףךמשל
 ונחת ןּכ * ּונָתְמִיִקְו ונַתיִיַחְש
 ונזרויל ! ףופָאתרו ּונמיקזהו

 קַח רומשל שרק תוורָצח
 בָכְלְּב ְִּבַעְלּו ףנוצר תושעלו
 ' ל םידומ ּונָאש לע ' םֶלָש
 : תואָרוהַה לֶא ורב

 : ו"ל ףדב םיסנה לע ןאכ םירמוא הכונחב

 : רעו םֶלועְל ריִמָּת ּונְבְלִמ ל ךְמש םַמורְתִיְו ְךרָּבְתִי סלב -לעו

 ונְתַעּושָי לֶאָה תָמָאּב ךִמש-תֶא ּולְלַהיו הָלָּפ ףורוי םיִיַחַה לכו

 6 תורוהל הֶאְנ ל מש בוטה  הָּתַא ףורֶּב * הָלְ ונְַרְ
 -לָּכ לַעְו ּוניִלָע םימחרו רָקַחָו ןח הָכְרְבּו קרבוט שכולש םיש
 רואָב יִּכ ךיִנָפ רוב רָחֶאְּ ונְלב ניב ּונְכרְב ףמע .אְרש
 תרקְרְצּו רח ערַבָהֶאְו םכייַח זררות ּוניהלֶא יי ונל ּתַַנ יִנַ
 ּףמע זרֶא ךרבל ףיניִעַּב בוטו םולשו זכי זכיִמָחְְ קדֶכְרַבּו
 ךרָבִמִה יי הֶּתַא ָךּורַּב : ךַמולשְּב הָעָש"לָבְבּו זרעדלֶבב לאְרשי
 : םולָשְּב לֶאְרְשְי ומע-תֶא



 14 ג ססוייזסא גז, 5תטז60ש עסת 'עאמ אמא גאזססא.

 0 [/סאפ, סטע (ד00] 166 1םצ קססק]6 15786] 06 8060ק6]180 10 11160,

 תגטס 109820 תפס 1101ע זץ 05096 116-8610106 60 1116 ממ קנז 1

 :םץ םסטפ6), 820 860001 01 116 סטעת+- ו 01 152861, המ0 1םסוע זץ
 מם מגש 116 8020106 0[ 15186] 117 קססק]6 06 6ץסע

\ 

 שוום !סט6 8ם0 לסט

 ק16881מ ₪ 0 6.

 30 מגל סטע 6768 062016 117 יסוטצמ 10 210 נוב 0ע07. | 12105500

 סט, 0 1,025 ! וטםס 05107096 127 1כנטנמס 1650260 מוס ו.

 רש ב16 420 1408067 8 ה 1מ 116 1606-

 1610 06 ]ב18 כה קס, ]16 ססת 08110 587 :

 6 צמ1600117 80%ם0ו10086

 (םסו הז( 1ג6 1,0תכ סטע (100!

 16 0100 01 סטע 1901098, 126 6100 1[

 1] 8658ם ; ושגס 1סעתג60 וג, המ 10ה-

 00 1מ6 שסע][6 נמ 126 לס9ןםמןמשי

 ע|ספפומפפ 8מם0 1םהתאפפוטנמפפ 6

 8611500 טמוס 1גק ₪108( 8מ0 םס]ץ

 6 קע6807000

 81וט6, המ0 5טקקס:(60 טפ. | '1'תטפ, 6

 ע68606ב 1200, ₪78מ% 08 115, 0

 פקססנ+ גפ), 8ת0 888602016 סוגע 080-

 1טספ 100805 126 60טע!8 0[ זםץ

 58מ06108ץְק, 10 0080עש6 117 5/800168)

 (0 60 1םַע 1! בם6 10 80ע6 6

 שגב המ טקמפת8 ם687  [סז (ופ8

 ₪6 7816/0117 ?1ם82ם%8 1100. . 68

 6 (100, 10 וש םסעב 8קק6ע(81ם 11888-

 ו

 1סע תאומ=ש

 \/6 ₪ע816/0117 8620016080 4

 וםסוג 81% 16 [;(סתפ סטע 6100 | 46

 16 6100 01 סוגע 181078 102 00

 ימסט הע 116 1068 0( סוגע 60(11, 6

 ₪ 1616 01 סט 981/8010מ, [ע0מב ₪086-

 פוגסמ %0 60280100. 0/6 ש11| ע0מ06ע

 !תהתפ מוס 1206, 8ם06 2060021 גץ

 ןכצפנפ0, 1סע סטגע 11068, ואו6 ג 816 06-

 110960 1מ60 1ג7 מ ; 8ם0 סע סוגע

 50018, וע ת16 86 070ע זמ 1ם7 00ק1מ₪

 ּףמ0 1סע 17 מגונימ6וג[סוג8 כעס

 שמנסמ וט6 08117 6א6110מ60 ; 3ם0 [סע

 !םק וטסמהסץפ, 8ת6 1 8

 ועהוסת 8ע6 81 81[ ₪08 68

 סץסע ₪08, 8% 6ט6תומש, תגסעמומפ, 6

 | םססת. '['גסוג 810מ6 81 2000, 0

 !תק תג6ע6108 670ע 1811 ; 1ם0₪ 6

 העז גנו[, (סע +בק [סוממש ומ0-

6 6761 10 820 ,60886 26062 68808 

 קטו סטע (טפ( ומ 6.

 (כם 16 1(08'1ט81 01 1132108811, 88 0ע6 : = 76 111 4180 ע4186 11100, 60., 6

 11ס?מומ ₪ 3010100, 0. 7.

 גם (סע 811 11650 00108, תת 127 תהזמס, 60) סטע ומש ! 06 סמ זותטה|ןץ

 קופופ00, 8ם0 ו! 6881000 1סע 0762 8מ0 061. ,

 46 ]| +ם6 !וצומש 5ת8]| שוט6 108158 טתוס 1260, ₪618] ; ת6 6 ות

 ₪018ת. | 2108800 הז

 (םסט, 600 1/0585 ! 10 20002688 18 בק תגמ6) ב0 מפס 1106 16 18 קעסקסע 0

176 
 (6כ שעפמ+ כ6860, תקקומ655, הם0 1058[ם5, 07800, [םץסטע, 8מ0 תגסע6ק ונוס

 טפכ מ 8]] ג 6סק]6 15780] ; 80 21088 טפ, 6ט6מ 8]] 01 08 10261201, (כ סטע

 יג6ם6צ | וטוב +6 [ו6מ1 01 1תק 6סוגב60מ88ַמ6ס ; 1סע טצ 126 ]181 06 127 ססוגמ-

 100866 88+ 1בסו ₪1ט6מ טפ, 6) 1/0, סע 6300 ! 16 ]הש 01 1110, מ

 ןסטס) 1110005מ688, 216881מ, ג6ע67 110, המ0 6806 ; הם6 תמבק 11 6

 1166 10 1058 1ג7 קססק]6 18786] 81 811 11108, 8מ1 811 ]בסוג וטוב 17 6

 13105800 814 ?םסוג, () 1,058 | שס 108808+ 117 60016 187801 ושות 6

 תהתמס גת ונטו, () 600 0[ סטע 581צהסמ 8ם6 0]ק!



 םיבוט םימיל רסק

 יִשְפַנ ילְלְקְמלו הָמְרִמ רַבַדמ יְִפֶשּו ער יִנושְל רוצנ יהלֶא
 ךיֶוָצִמְבּו ֶתְרוְתַב יִּבִל חַהֶפ הָיִהְת לכל רֶפְעָכ ישַפַנְו ודת
 זכָתְצִע רַפָה זדרהְּמ זרע יִלָע םכיִבְשוחַלָכְו ישְפַנ ףודרת
 ' עמ ןעמְל זרשע ' ךֶמש ןעְמל השע ' זבְּמבְשְחמ לדקלקו
 ןוצלחי ןעמל ' ֶתְרּוה ןעַמְל זרשַע ' ףתרשדק ןעמל זרשע
 ןוינחרְו יפ"ירמפצ ןוצְרְל ויהי * ינגעו נימי הרעישוה * ףירירי
 קרָשע! תצוה ויָמורְמְּב זבולָש הרשע :יִלָאְְו ירּוצ יי היִנָפְל יִּבל
 : נפל ןוצר יהי: ןַמָא ּורְמָאְו לֶאְרָשיילָּכילִעְו ונילע םבולש

 ונמְָּב זררהְמְב שָדְקִּפַה ריב דנא וניתובא יהל וניהל
 םיִנָשְכּו םֶלּוע יִמיִּכ הָאְריִב ּףרָבַעִנ פָשו : ְתַוְּב ּונְקִלָח ןַתְ
 םיִנָשְכּו םלוע ימיּכ םֶלָשּוריו הָרּוהְי תַחְגמ ייל הָבְרֶעְו : תוינומרק
 :תוינָמְדְק
 .: םותי שידק * ונילע * םלש שידק * לוח לש השודק רמואו י לוקב הלפתה רזוח ן"שהו

 םכישדח ישארבו ןיפיסומש אלא תותכש ראשב ומכ תירחש ןיררסמ תבשב לחש ח"ר

 ןושארב ןירוקו ת"ס ינש ןיאיצומו + גולידב ללה ןירוקו הדובעב אוביו הלעי ןירמואו ע"סב

 הנורחאב ריטפמל ארוקו * ןהינש לע ק"ח רמואו ולצא ינש ת"ס הינמו עובשה ררסב 'ז
 הקחדנ אל םא יאסכ םימשה ןיריטפמו * םכישרח ישארבו תבשה םויבו סחניפ ררסב =

 ןירמוא תבש תנכת םוקמב ףסומבו י ועמשו הכונחו שדחה םילקש 'טפה ינפב הרטפהה
 : תבש תלפתב ליעל ראובמכ תרצי התא

 םיבוט םימיל
 ןילישבת בורע רדסו תכרב

 רמואו לישבתו תפ חקי 'ה םויב וא 'ד םויכ ט"יע לח םא

 ויזרּוצְמְּב ונשדק רֶשֶא זכֶלּועַה ךְלְמ ּוניִזלֶא יו זר ורב
 : בורע תוצִמ לע ונוצו
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 םיבוט םימיל הסק

 יקולדַאלו תְנֶמְטַאְלּו תצְלָשְבְלּו יִפָמל תְנָל ארָש תצְָי ןיִדָב
 ילָכְלּו אָנֶל * אָּחְּבשְל אָבְט תִמויִמ אָנְּברֶצילְּ דּבַעַמְלּו אְנְרֶש
 : תאזה ריִעָּב םירדה לאש

 הנשה שארל שודיק

 : ולכיו יששה םוי הלחת םירמוא תבשב הנשה שאר לח םא

 : םָאְבְצִלְכְו ץֶראָהְו םימשה ּולְכַיו יששה םוי רקכ יחיו בלע יהיו)
 םויִּב תבָשיו הָשַע רשֶא ותכאלמ יעיִבשה םכויּב םכיִהְלֶא לכ

 םכוידתרַא םיִהְלֶא רב + הָשַע רֶשֶא ותְכאָלְמדְכִמ יעיִבָשַה
 תְרָּבְיִרָשא ותְכאָלְמְיְּבַמ תרַבָש וב יִּכ ותא שדי יִעיִבְשַה
 (: תושעל םיִהלֶא

 ןיליחתמ לוחב

 : ָפָגַה ירפ ארו סל 8 ויל יי הָּתַא יל

 0% : 9 תו ויזקוצמב ונשדקו | / כמ -
 הָעּורִּת ןירכז (תנשנ) םוי הזה ןורָּכְזַה םויתאו הזה תבשהסוי תא הָבְהֶאָּב

 ונַתואְו ָּתְְחְב ּונָב ִּכ םִיְרָצִמ תאיציל רכז שק אָרְקִמ (הכהאמ)
 ףּורְּב * רעל םָּיקְו תַמָא ּונכלמ ףרברּו ' זיִּמַעָה"ּכִמ תשדק
 ורבה םויו לארי ףתגעפ) שדקמ ץֶרָאָקילָכ לע ָךְלמ ו הָּתַא

 ךומסב ומכ 'ז ה 'נ 'ק 'י ןאכ םירמוא תכשב רחאב הנשה שאר 'ב לח םא

 וניו ונָמיקו ּונָיִחְחְש * םֶלּועָה ךַלָמ וניהלא ! הֶּתִא ּורְב
 : הוה ןמְזל

 תרצע ינימשלו תוכוס תועובש חספל שוריק
 ןיליחתמ לוחבו * ולכיו הלחתב םירמוא תבשב ט"י לח םא

 : ןַפָגה יִרָפ אוב םֶלועָה ֶלִמ ּוניִהלֶא ו הָּתַא ורב
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 םיבוט םימיל ופק

 םַעְדלָכַמ ּונָּבירַחְּב רָשא םֶלּועָה ףלֶמ ּוניקלֶא  הָתַא ורב
 וניקלָא :י ּנלְְַתַו ' יָתוְצַמְב ונשדקו ןושָל"לּכ נמו
 ןוששְל םינמזו םיגח הָחַמֶשְל םיִרָעומ ₪ החונמל תותבש) הָכְהאָּב

 םוי תאו הזה תנשה םוידתא

 : ּונהּורח ןמְז ' הֶּזַה תוצמה גח חספל

 ּנתְְוְת ןמ ןַמז * הַָה תְבָשַה גַ הועבשל
 : ּונָהָחְמְש ןַמְז * הֶזַה תוכָּפַה גַח תוכוסל

 ! ּונְתְָחְמְש ןַמז * הֶּזַה תַרָצְעַה גח יעְָמַשְה | תרצע ינימשל
 ונתואו ָתְרַחְב ּונָב יִּכ ' םִיְרַצַמ תֶאיִצִיִל רֶבְז שְדְק אָרְקִמ (הכהאנ)
 הֶחַמְשְּב (ןוצרבו הבהאב) ףשרק ירעומ ן תכשו םיִמַעַהדלָּכִמ ָתשדק

 -ָאְרֶשָ () תנשה שדְקְמ יי זדַתַא ורב ' ונתרלַחנהר ןושָשְבּו

 ; םיִנָמְזַהְ
 תכרכב ןוכיו וניחהש כ"חאו הכוסב בשיל הליחת ןיכרבמ תוכס לש ןושאר לילב

 בשיל כ"חאו וניחהש הליחת ןיכרבמ ינש לילבו * הכוס תוצמ לעו ט"י לע וניחהש

 : הכוסב

 ויִתוצַמְּב ונשדק רש ' םֶלּועָה ֶלָמ וניקלֶא י הָתַא ורב
 0 הָכְסַּ בשיל ּונוצְ

 ת"שו ע"ש תועבשו הספ לש 'בו 'א לילב וניחהש םירמוא

 ונָעיִגהְו וניו וניִתַהְש םכֶלועַה ףלָמ וניִהלֶא יי זדֶּתַא ךּורְב
 : הָּוַה ןמזל
 : ןמז * הלדבה י רנ י שוריק * ןיי רמול הצור > "הנקי ןיכרבמ תבש יאצומב לחש בוט םוי

 ךּורָּב : שֶאָה יִרּואָמ ארוב םֶלועַה ָךְלָמ ּוניִהְלֶא יי הָּתַא ורב
 רוא ןיָב לוחל שרק ןיּב ליִדְבַמַה סֶלּועַה למ ונהל יי הָּתַא
 הָשַעַמַה יִמָ יי יִעיִבשה םוי ןיָּב םיִמעְ לארי כ ךָשְְל
 יעיִבשה םוי תֶאְ ָתְלּהַבַה בוט םו תַשְרְֶקְל תֶּבַש תַשְדְק ןיִּב
 לֶאְרְשי ךטע תֶא תשדקו ָּתְלִרְבַה ּתְשרַק הָשַעַמַה יִמָי תֶשֶשַמ

 : שרְקְל שרק ןיּב ליִבמַה יי הָּתַא ורב ' ּךֶהֶשְרְקּב
 : וניתהש
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 יל נר ש ל ש ל
 וניהלאֶל לָדְג ּובָה אָרְקִא % םש יִּכ /  החנמלו ףסומל

 : -- דיג יִפּו חֶּתַפִת יִתְפָש הא

 6, ב 6 ה ₪ | שש שו הא 3

 יא .. אימו תובָא יִָקַח רוז 7% 0 םיבוט ל
 : הָבָהֶאְּב ומש ןעמל םֶהיִנָב

 : םֶהְרְבַא ִנֶמ ' י! התא ורב * ןנְמּו עישומו רזוע ףלמ
 ' עישוחל בר זרָּתַא םיִתַמ הדָיַחְמ יִנדֶא םלועל רוּבָג זדַתַא
 רָקָחְּב םיִיַח לָּכְלַכְמ 6: םָשַגַה דיִרומּו חּוְרַה בישָמ) ןיפיסומ ףרוחכ*
 ריִתַמּו םילוח אָפּורְו םיִלְּפונ ךמוס םיִּבַר םיִמָחְרְּב םיִתָמ הָּיַחְמ
 יִמּו תורובָנ לַעַּב ּףומְכ יִמ רֶפַע יִנשיִל ותְנּומֶא םבָיקִמּו םירופא

 : הָעּושי חיִמְצַמּו הָיִחְמּו תיִמַמ ףַלִמ ךָליהֶמוד
 : םיִתָמַה הָיַחְמ יי הֶּתַא ּורֶּב * םיִתְמ תויַחְהְל הָתַא ןֶמָאְנְ
 ' הָלָפ ףולְלהְי םוי"לָכְב םישודקו שודק ףֶמְשְו שורק זֶּתַא
 : שודקה לֶאָה יי הָּתַא ורב

 'ּונָּב תריִצְרְו ּונָתּוא זִרְבְהֶא * םיִמַעָה"לָּכמ ּונּתרִחְב זדָּתַא
 ונָתְבְרְהְו * ףיְִרוצְמְּב ּונָּתשדקְו ' זרונושְלַהדלָּכִמ ּונָתְמִמורְ
 : ָתאְרְק ּונילע שודקהו לונה ףמשו * ךתרבַעל ּונָכְלַמ

 ונעידותו םירמוא ש"מב בוט םוי לחשכ

 זרושעל ּונָרָמְלֶּתַו * ךקרצ יִטּפָשַמדתרֶא ּונָהְלֶא יי ּונעָיִדותַ

 ?רורותו * םכירָשי םיִטָפָשִמ ּוניִהלֶא י ּונָלְִתִו * ףנוצר יקח
 ' שֶרֶק יִרעְְמּ ' ןושָש יג ּונָליִחְנִתַו ' םיִבוט תוָצַמּו םיִקִח תַמָא
 תַניִנַחְו * רעומ רובְכּו * תָּבש תשְדְק ּונשירותו ' הָּבַרָנ יִּגַחְ
 ב ףשחל רוא ןיָב * לוחל שָדָק ןיִּ וניהלא יי לְבַַו לָגְַה

 חספ לש 'א םוי ףסומ דע תרצע ינימש ףסוממ ונייהר *
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 םילגרל הלפתה ררס חפק

 ןיִב  זרָשַעִמַה ימי זרששל יעיבשה זכי ןיִּב * םכימעְל לארי
 ' יעיִבַשַה םויתֶאו ' ּתְלּדְבַה בוט םו' תרשְרְהְל זרָּבַש תשְדְק
 לֶאְרְש מעְהתֶא תשדקו ָתְלּדְבַה ' תשדק הָשעַמַה יִמָי תֶששִמ
 (: ּךַתָשְרְקְּב

 הָחְמְשל םיִדָעוִמ 6) החוגטל תותמש הָבְהֶאב וניִהלֶא + ּונְלְְתִת
 םוי תאו הזה תכשה םו' תֶא ןוששל | םיִנָמְזּג םינח

 ! ּונְתּורַח ןַמָז * הּזַה תוצַמַה גַח חספל
 : ּונָתְרות ןּתַמ ןַמְז * הֶּזַה תועְבָשַה גַח תועבשל
 : ּונְתְחַמְש ןמֶז ' הֶּזַה תוּכָסַה גַח תוכוסל

 : ּונָהָחְמְש ןמָו ' הֶּזַה תֶרָצִעַה גַח יִנִמָשַה תרצע ינימשל

 : םָיְרְצַמ כ תאי רָבז שד אָרְקִמ (הנחוט

 כ שמ ןוְכִ וניקוכַא ןורכ וננודקפו וננורז רו רק
 תיִב ףֶמַעיֶב ןורכזו ףשרק ריע זבלֶשּורָי ןורכו ףדְבַע דוד
 םכיִיַחְל םיִמָחְרְלּו דָסחְלּו ןִחְל הדֶבּוטְל הדִטיִלְפל ָךיִנְפְל לאש
 םויְּב םולָשְלּו
 : הֶזַה תוצמה גח חספל

 : הֶזַה תועְבָשַה גַח תועבשל
 : הֶוַה תוכְּסַה גַח תוכוסל
 : הָזַה תרצעַה גַח יִניִמְשה תרצע ינימשל

 ונעישוהו ' זרֶכְרְבל וב ּונָרְקַּפו * זדָבּוטְל וב וניהל יונר
 וניל כַחְו ּונָּנָחְו סוח םכיִמָחְרְו הדעוש רַבְַבּו : םכייַחל וב

 : הָּתֶא םּוחרו ןונח ףלְמ לא יכ נייע ףיָלא יּכ ונעישוחְ
 ' םכּולָשְלּו םכיחְל * עמ תרְּרַּב זר ּוניִהלֶא ייונָאישהְ
 לא (תכשב) - רמו תיִצְר רָשַאּכ ' ןושָשְלּ המשל

0. 

 ' מאב טל 0% רֶהָטוי *העּושיּב ונְחְמשו ףבוטמ ּונְעבש
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 םילגרל הלפתה ררס טסק

 יִדעְומ ₪ תגש) ןּושָשְבּו הָחְמְשָּב ןוצינו הנחוכ ּוניהלַא יי ּונְליִחְנהְ
  קרָתְ ךּורב * ךָמְש ישָדְקְמ לארי ףְב ּוחְמָשיִו" ךשדק
 : םיִנָמזַהְו לאְרְשִי (] תנשה) שדְקִמ

 הָרבָעֶה תֶא בָשֶהְו םֶתְלְפְתַכּו לארי ךְמַעְּב ּוניִהְלֶא י! הצר
 ןוצְרְּב *לַבְקִת הָבָהֶאְּב םבֶתְלּפִּו לֶאְרְשי ישאו ' ףָחיִּב ריברל
 : ףּמַע לֶאְרְשָי תַדבָע דיִמָת ןוצְרְל יִהְתּו

 ריִוְחְמַה יי הֶּתַא ּורְּב ' םיִמְחְִּכ ןייִצְל ְּושְב ונינַיע הָנְזִחְת
 : ןּויצְל ותַניִכש

 אּוה הָּתַאָש ףֶל ּונחנא םידומ
 וניתרובתצ יהלתצו וניהלה "

 ןגמ ּונָייח רּוצ דע פילועל
 ' רודָו רודְל אּוה הָּתַא ּונְעֶשי
 לע ' ךַתָלַהָּת רַפְסִו ּךְל הדג
 ג ךדָיִּב םםירוסמהה נייח

 לעו ְּל זרודוקפה ּוניִתומְשנ

 .עוונָפע זכו יס
 כבש ףיזרובוטו ךיהואְָפִ
 בוטה יםיִרָהְצְו רבו בָרֶע הע
 םֶחְרַמַהְו  ּףיֶמָחְר ּולָכ אל יִּ
 םֶלועַמ ' ּיִרָסַח ּומַת אל יִּכ
 כ וניוק

 , ןנברד םידומ

 קרתתַאש ףל ּונֶחְנִא םכירומ
 וניתובא יהלאְו וניהלא יי אּוה
 רָצּי ּונְרָצו רָשָבכ יה דת
 תרּואָדּוהְו תרוכְרֶּב זרישאָרּב
 לַע שודקזהו לודָגהד ךָמשְל
 וניִיִחת כ 'ּונָתְמָיִקְו ונתייִַחַהְש
 וניר ףוסָארו ּונמיקזר
 היקח רומשל ךשרק --
 בָבְְּב ּךְִבַעַלּו ךנוצר תושעלו
 ' ךְל םירומ ּונָאָש לע ' םלָש
 : תואָרוְהַה לֶא ךּורָּב

 : דָעָו םֶלועְל ריִמָּת ּונָּבְלַמ ףֶמש םַמּורְתִיו ךרָּבְתִי םֶלְּכלַע
 ונְתְעּושי לֶאָה תָמָאָּב ךַמשדתא ּולְלַהיו הֶלַפ הורו םיִיַחְה לכו

 : תודוהל הָאְ הלו ךֶמְש בוטה יי הָּתַא ךּורֶּב ' הֶלָס ּונְתְרְַעְ
 הָרותַּב תֶשְלְשִמַה הָכְֶכַּּונָכְרָּבוניִתובָא יהלאו ּוניהלַא 'חשב

 םיִנַהְכ ייִנְבּו ןרהְא יִּפָמ הָרּומְאַה ּךַּדְבַע השמ יִרָי לע הָבּותְּכַה
 הילא ונָפ ו רי * ךֶרמשיו  ךכְרַבִי * רּומָאּכ ךשורק םע
 : םּולָש ךְל םֶשו יל וינְּפ ו ? אָשי : : נחי
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 םילגרל הלפתה רדס עק
 התנמב תבשבו תירחשב

 -לָּכ לעו ּוניִלָע םביִמִחְרְו רֶסִחְו ןח הֶכְרְבּו הָבּוט םכולָש םיש

 רוב כ ה ואב דָחֶאְכּנִָכּיִבָא ינכרב מע לראש
 הקרצו רֶפָח זרַבָהֶאְו םכייַח תררות ּוניִהלֶא יי! ּונל תרֶתַנ ךינפ
 ףמַעְדתֶא רב היִיעְב בּוטְו םכולֶשְו זכייחו םכיִמחְְו זכר
 ךְרֶבְמה יי הָתַא ורב * ךכולשב הָעָש"לֶכְבּו זרעְלֶכְּב לארשי
 םולשב לֶארשי ומעְזתֶא

 תיברעבו החנמב

 ףֶלִמ אוה חַתַא יִּכ םֶלועְל םיִשְמ ִּמַע לארשי-לע בר םולש
 זלכב לארשי ףמעְדתֶא ךרֶבִל ּףיִניעְּב בוט * פולָשָהד לבל ןודָא
 ומע תֶא ףְרֶכְמִ יי חֶּתַא ורב * ףִמולשב העָשלֶכְבּ זרע
 : םּולָשַּב לֶאְרְשְ

 ישְפנ יללקמלו הָמְרמ רּבִּרַמ יתְפְשּו ערִמ ינושל רוצְנ והלא
 ךיִתוצַמְבּו ּףַהְרּותַב יִבל חַתַפ הָיִהַת לכל רָפְעַב ישפִנְו םםודַת

 זבָהְצִע רפָה זרֶרַהְמ זרַעְר ילע םכיִבָשוַה"לֶכְו ישְפַנ ףודְרִּ
 ' מי ןעמל זרשע ' ףמש ןעָמְל הע ' זבֶתְבַשְחַמ *דקלקו
 ןּוצלחי ןעמְל * ףֶרוזר ןעמל זרשע ' ףרשדק ןעְמְל זרֶשַע
 יל ןייִגקו יפ"ירמא ןוצרל יח: יננעת נימי העישוה י רי
 םולָש הָשעְי תזוח ויִמורְמִּב שכול הָשע : יִלָאְנְו ירוצ יי ָךינפְל
 וניִהְלֶא  ּךיְנפְלמ ןוצר יהי : ןַמָא ּורמִאְו לאְרְשידלְּכדל ונילע
 ונְקְלַח ןתו ּונִמִיְב הָרְהְמְּב שָּדְקִפַה תיּב הָנָּביַש ּוניִתובַא יהלאו
 : תויִנומדק םיִנָשְכּ םֶלּוע יִמיכ האר ךרבענ םֶשו : ךֶתְרּותְּב
 : תויִנְמְרִק םיִנָשְכּו םֶלוע יִמיִּכ םֶלשּוריו הָדּוהָי תַחְנִמ ייל הָבְרַַ

 הז השקכו תודמ ג"י ת"ס תאצוה תעשב םילגר 'גו כ"יו ה"רב רסול וגהנ

 רַצנ : תָמָאְו רָסְחְדברְו םִיִּפַא ָךְרֶא ןונחו םכוחר לֶא יי ו יי פ'ג

 : הקנו הֶאְטִחְו עשפו ןוע אשנ םיִפְלֶאְל דָסֶח
 םילגר שלשל

 ןַתו ינוצר קָפֶהְו הָבּוטְל יִּבל תולָאְשמ אַלַמ םֶלוע לש ונובר



 11 רוסתאזאש םתטנסמ ססת דצמ דץ

 ךה +6 11סצמותפ) במ0 סת 53284 1ת 126 .\1509ב200מ 077100, 98 :

 60 םצהמ+ 0460, 8קקומ695, הם0 1059ום0, ₪800, 19700, 80 06 נמס
 וג, ב6 8]] ב קססק16 157861 ; הם0 01058 טפ, 6ט6מ 811 01 טפ 10861001, 0כ סטץ

 דימםסצ | שנפמ +6 ]18+ 07 1בץ 6סונםו0מ8ת0ס ; סע םצ 126 [1]18+ 0[ 17 6סומ-

 10806 88+ 1]בסוט ₪1ש6מ וגפ, () 1/סאש, סטע 6100 ! 10 [גוש 01 1110, 1

 ]676 1910005098, 010591ם0, גסע0ץ 1110, 6 6800 ; 8ם6 מש 11 68

 166 50 01055 ב7 60016 159861 81 811 1תב05, 30 811 ]גסטעפט וטנ!ב 17 4

 165500 81+ 1]גסט, 60) 1,0א5 ! שס 1088681 1ם7 260016 157861 שנ 6

 1 %ם0 /06עם00ת 80 [0ץ0מןמ ₪ 010100, 887 :

 60 שצממ+ הסוגמ0המ1 כסה06 וגמ(0 17 ןססק]6 18780] ; 0 ]וסט 00 [םמ8 | הז

 ]ב6 1,006 01 0800 ; 6 גב 18 10880 106 +0 01688 127 60016 15780]

 ה]] 1מבס5, 86 85 ]| ןסטעפ) אנפב 1]גץ ק6860. | 13108860 81+ 1]גסוג, 0) 1,0תפ |

 וש ]גס 2165909% 127 60016 18280] ואב 6.

 60 עגק 6300, 06 168800 10 80810 תגק (סמשט6 (ץסמג צג, 8ם6 תבק 8

 יסמג טו(סמנמש 06001. )6 תגהק ענק 500 06 8110מ( 10 10086 ותס 6

 מס ; םם6 78מ% 1081 תגק 800] תגק 06 םטמבמ]6 88 126 0056 10 6טסץ 6.

 (0כ00מ 1םסוט עוקץ 6816 10 ע60016 127 [8וט, 1281 מק 80ט] תתהק קטעפט6 וםץ

 6ס מהמם 618. 660117, ] 268606 1106, 110812810 126 0601005, 4

 050 1110 80]גומה11סמ 01 811 11086 ועס 1תוה1מס ס1] הפה1מפ6 נס. 0

 םצפמו 16 סע 1םצ םגומס ; םזהמ( 16 סע !גק צופה( תהמה ; ₪עהת+ 18 [סע גץ

 ס]ובספפ ; םצחמ+ 11 (סע 1בֶצ [םש ; < תה 1םץ 06107006 ב 06 061170200 ; 0)

 8876 תמ6 וא1!ג %םֶל 18( םמה המ0 המפטש6סע גס. 187 16 סעהפ 01 גץ

 תבסוטזב 80 16 מג60118/1025 0[ מגש 10816, 06 8000018516 ומ 1ם 2686006, 0)

 ן,סתפ | אגס הנו תגק ]100% 8מ0 000000007," ]187 ]ג6 וטהס 1501 6

 ות ]גנפ םגפה 687625, ₪?8מ1 6806 טתזס ₪טפ) המס ]| [5786|, המ6 587 ץ6)

 גומסת. | 1261 11 06 8006718216 כ61סע6 1266, () 1/0, סוגע 6100 ! אם 16 4

 01 סוגע 181268, 1281 126 017 10216 גבל 52600117 00 1601111 נמ סוגץ 0878 ;

 המח 161 סוגע ןכסעוגסמ 06 גם 1ם7 18 ; 80 12616 וא1|] וס 80200 1206 1 6-

 ע6מ06 85 1ם המ616מ1 6878 הם 88 ומ [סעומסז ץ6העפ. * /\מ0 מואץ 116 0 ןמש

 07 1008ב אמה 6]107058מג 06 108581 מוס 126 1,082, 88 1מ 80161 08

 80 88 1ם [סעומסע 688."

 16 8 סטפזסתנבץק סת +26 (0ש הע 6 1237 01 .0(4ת00מ16, 80 16]1 '1106'1 1705017818, 0

 87 +6 טסעפספ 12760 11808, 80 +6 126 1011סשנמ₪ 170 0 : \

 < 'דימ6 1 ספ 18 116 גנות 10, 606עם8] [261מ9 ! 16 סמנו ק010מ1 0300, 01-
 61001, 8ם0 1861005, 1סמ5-פט סננמש, הם הטטמ0 הם( 1ת 00616600 86 01[ ;

 :601מ ₪ בסע6ק וגמוס 16 110088ב01ב 86מ67800מ, !סעש1טנמש 1ם10ט11ק, 18ת6-

 ₪1088102, 820 ומ, הת0 86טנ(וגמש."

 6( 116 '1'בץסש6ס 4

 שסטסעסופמ 06 16 טמוט6עפס, 6) 0101 10 0110968 01 עץ 681% [סע ₪006 ;

 ש1ט6 דמ6 ועמה! 1 009170, 820 קנפמו גש קסו1ונסמ ; 86 םוט6 6 סוטסע ]181 1,



 םיארונ םימיל רפסה תאצוה אעק

 נבו יִּתְשַא זרָאְ ינקו ףְֶמָא תינילפ רג ייפ ּףְבע יל יִתָלאְש
 יִנָמְלַמּו * פלש בֶבְלְּב נוצר זרושעל (יזריִב יִנְּב"ֶבְו יִתּונְּו
 ּךתָעְכְש הֶרָשּתְש יִרְּכ ּונָּכו ףֶתְרותְּב ּנְקְלָח ןתו ' עְרֶה רֶצָיַמ
 בּותְּבִש אָרְקִמ ּונָּב םיקִתִיְו הָניִבּו המְכִח חּור ונילע עפוהו ונילע
 תעד חור הָרּובְנּו הַצִע חור הָעיִבּו הָמְכַח חור יי חור ויִלַע החנו
 וניתרובא י יהלאו וניהלה :ינָפְלמ ן וצר יהי ןכבו : יי: זראי

 םיִרָשי יִכְררְב ָכָלְלו עב םיִבּוט םיִשעמ זרושעל זָכּאש
 זכיִכּורָאְו םיִבּוט םכייחל הדכְנָש יִכ ףיתוִצַמְּב ונשדקו נפל
 תועְר תועָשִמּו יער םישעממ ינְרמְשַתְו תְּבַה זבֶלועָה יִיִחְ
 : מָא ּוְנְבְבוסי דָסָח יִיִּב חטבהו זםֶלועל פ4ובְל זרושגרֶתּפַה
 : 'וכו ןוצר יחי

 םיארונ םימיל

 ונֶל ןַתְו וננוצר קָפָהְו י הָבּוטְל ּוניִהולַאשִמ אָלַמ םֶלועַה ןובר
 'ּוניִתָב יִשְנַא תונוָעלָּכ רעו וניתרונועה לכ לע לוחמּו -

 וניּונועמווניאָטַח נרו כיתר זדֶיִחְמ דֶסָחְב ֶליִחְ
 הָעּושְי תרדּוקְפְּב ּונְרקְפּו נפל בוט ןורכְְּב ּונְרָכְזְו ּוניִעָשָפִמ
 הָבוט הָסְנְרפל םּולָשְּ םיִכּורָאְו םיִבוט ייל ונְרָו םימתְרו

 ה הניב ל היְִוצמ מפל ףתְרותְב - םיִמָ ראו
 ךֶרָבְתּו ּוניִבואָכַמִ -לָכְל הֶאּופְר חלשו ָהיִתודוס יקמע ליִבְשַהְל
 תומָחְנְו תועּושי תובוט תודזְ ונילע רוזנתו וניר הֶשעְמילַּכ תא
 היִצְעּויו תּוכְלַמַה בל הרָטַתְו תושְק זרּורֶ כ ונלעמ לֶטְבְ
 :ןוצָר יהי ןַכְו ןמֶא הָבּוטְל וניל ָהיִרְשו

 : יִלָאְנְו ירוצ :' נפל יכל ןייגְְו יפ יִרָמֶא ןוצְרְל יהי
 תֶמָאָב ינגע ףֶרְסִסדבְרְּב םיחלַא ןוצר תע ייוֶּליתֶלְפה נאו
  ךְעשי
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 םילנר שלשל ףפומ
 :ּוניקלאל לֶדְנ ּובָה אָרְקֶא יש םש

 : ךֶתְלִהַת ריי יִפּו חֶתֶפִת יִתָפָש יִנדַא
 יָהְלֶא םבֶקְרְבַא יהלֶא ּוניִתובָא י יהלאו ּניִהְלֶא ' יי הָתַא ךּורַּב
 לוג ןוילע לא ארונו רובגה לוד לֶאָה בקע יהלאו קָחְצ
 ינָבְל לֶאוג איִבַמּו תובָא יִרְסַח רֶכוזְו לכה זרַנְקְו םיִבּוט םיִרְסִח

 : הָבָהֶאְּב ומש ןעָמְל םֶהיִנְב
 : ֶתְרְבִא מ ' ץ הָתַא ףורב ' נמו עישומו רזוע למ
 ' עישוהְל בר זדָּתַא םיִתְמ הדיַחְמ יִנדֶא םכְלּועְל רובָג זדָּתַא

 דָקָחְּב םייַח לָּכְלַכִמ 6 םֶשגַה דירומּ חּוְרָה ביש ןיפיסומ ת'שבו ע"שב
 ריִתַמּו םילוח אפור םיִלְפּונ ףמופ םיִּבַר םיִמָחַרְּב םיִתַמ הָיַחְמ

 יִמּו תורּובְג לעְּב ףומָכ ימ רֶפְע יִנשיִל ותְנּוְמִא םבָיִקמּו םירּופָא

 | : הָעּושְו חיִמְצַמּו הָיַחְמּו תיממ ַָלֶמ ףְל-הַמּור
 : םיִתמַה הָיַחְמ יי הָּתַא ףורֶּב * םיתִמ תויַחְהל הָתִא ןִמאְנְ
 ' הֶלָפ ּףּוְלְלַהָי םוידלֶכְּב םישודקו שודק ךמשו שודק זרָּתַא

 : שורקה לֶאָה  הָּתַא ףּורַּב

 ּונָּב ריִצְְו ונְתוא תבְהֶא * םביִמעָה"ֶּבִמ ּונָתְרִחְב התא
 ונָתְבְרְקו * ףיזְרוֶצְמְּב ונָתשדקְו * זרונושְלַה-דֶּכִמ ּונָּתְמִמור
 < 3 ָתאָרְק ּוניִלְע שודקהו לודגה ףִמשְו ' ּףְתְרבעַל ּונּכְלַמ

 הָחַמָשְל םיִרַעְוְמ ₪ החונמל תותנש הָבָהאְּב וניִהְלֶא 9 ולתת

 םוי תאו הזה תנשה םוי תֶא ןושָשְל םיִנמְזּו םיִּגַח

 : ונתּורח ןמָז * הּזַה תוצָמה גַח וגס
 : ונהרות ןִּתַמ ןמְז ' הזה תועָבָשַה גח תועבשל

 ו ּונָהָחְמְש ןמז ' הזה תוּכְסה גח תוכוסל

 : ּונָתָחְמַש ןִמְז * הזה תֶרָצְעַה גַח יִניִמְשַה ה תרצע ינימשל
 ; םיִרְצִמ תֶאיִציִל רֶבַז שֶרְק אָרְקִמ (הכהאג)
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 םילגר שלשל ףסומ געק

 ןיאְו ' ונְתַמרַא לַעַמ ּונקחרֶתַנְו * ּונָצְרַאָמ ּוניִלְ ּוניִאָטַח ינפמו
 תרושָעַל נפל רווָחָּתְשַהְלּ תואר זרולעל םיִלוכי ונֶחְנַא
 ףךמש אָרְקִנְש שודקהְו לודגה תב ' ּךֶתְריִחַּב תייִבָּב ּוניִתובּוח

 וניִהְלֶא יי שש וצְר יִהָי 'ּףָשֶדְקַמַּב הָחּולשַה דָיַה יִנָפמ ' ויל
 ףשַרְקִמ לַעְו ּונילָע םחְרְתּו בושתש ןמָחר ףֶלָמ ּוניִתובָא יהלאו

 ונכְלַמ ּוניבָא  ּוּובְּכ לדְנְו הָרַהְמ ּוהְְִו ' םיְִּרָק מח
 יניִעְל ונילע אָשָּנִהְו עפוהְו * הָרַהְמ ּוניִלָע ףַתּוכְלַמ רובְּכ הל
 יִתּכְרָיִמ סּגַּכ וניִתוצְפְנו * םיוגה ןיִּבַמ ּונירוזפ בֶרָקְו * יָחְדִלָכ

 ךשדקמ עריּב עבלֶשּורילו ' תדר רע ןויצל ּונָאיִכַהְו : ץֶרֶא
 ' ּוניִתּובְוְח ;רונְּבְרְק תֶא ףינִּפְל זרָשעְג םשו * םֶלוע זרַחְמְשְּב
 :תגשל) םי ףסּומ ערֶאְו ' םֶתְכֶלִּכ םיִפָסּומּו םכרֶרֶסְכ םיִריִמת
 (םוי ףסומ תאו * הזה תבשה

 ' הֶזַה תוצמה גַח חספל

 ' הֶּזַה תועָבְשַה גח תועבשל

 ' הֶּזַה תוכָסַה גח תוכוסל

 ' הֶזַה תְרְצְעַה גַח יִנִמָשה תרצע ינימשל

 ָתְבְתְכְש ומכ * ףְנוצְר תוָצִמַכ * הָבְהֶאְּב נפל בירקנו השעג
 ; רּומְאָב ֶּרובְכ יפמ ףדְבְע השמ ירילע ' תות ּוניִלְע

 םירמוא תבשב

 תָלְס םיִנרָשַע יִנשּו ' מיִמּת הָנָשיִנֶבישְבְכיִנָש תֶבַשה םויבו
 זרלע-לע ' וּתַבשְב זרַּבַש תלע : וכְסִנְו ןמשב הדֶלּולָּב הַחְנִמ

 6 רּומָאָכ םויה ןַכְרְקְו תֶבַש ןברק הֶ 6 הָּכְסְנְו ִמְּתַה
 ; ייל חַסֶּפ * שרחל םוי רשע הָעְּבְרַאְּב ןושארה שָרַחְבְו חספב

 : לָכָאָי תוצַמ םיִמָי תעְבש ' גָח הֶזַה שרחל םוי רָשִע הֶשַמִחְּ
 : ושַעָה אל הָרְבַע תכאָלְמילָּכ שָרְקְיאָרְקִמ ןושארח וב

 םיִנש רֶקְביִנֶּב םיִרָפ ייל הָלע הש םֶתְבְרְהַהְו 'כ .םוי רחא חפפב
 : כל ויהָי םֶמיִמְת הֶנָשיִנּב םיִשְבְכ העְבְשְו * דָחֶא לִאְ



 14 גסכנדזסא ג, מתטזסמ עסת ץתע ץמפד1ט ב 1.

 טו 0068086 01 סטע 81ם8 6 ]בט6 006ם 6810100 687176 (יסומ סטצ 0

 פת עסמנסטס6 (ץסתמ סטע 60סטמו!עע ; 80 1281 6 8ע6 ם06 8016 10 ₪0 טק 0

 הקקסהע גם !ג7 קעספ6מ00, הם 10 ועסעפתנק 1260, 80 10 קסז[סעעמ סטע 001 גה

 116 ]גסוגפס יש תג6ב +םסט תפ% 6בספ6מ, 0ץ6ם ות 1281 ₪708[ 86 ]01ץ גס6)

 ששםוסג בסוג 188% 681160 לע 1גק םהתבס, 2608086 01 116 )8מ6 ועגוסגב תהזג

 טססמ 8/2610260 סטו 8881186 1גק 58ם0(טבעצ. 187 1 06 86060ק6]180 ומ גץ

 קעספ6ם60, (0) [,0אפ, סטע (500! 8מם6 6300 01 סטע [ה1]סעפ, גס

 תוגפ|] +0 ע6וטעב טמוס טפו 8מ6 ?תעסטפ] +םֶד הפוגח03המ( תוסע6ק 10 ]גגט6 00₪)-

 קהפפנסמ סמ וגפ, המ0 1ם7ֶ 580000817 ; 6כ סוגנ[6 1 50600117, 3מ0 68811 115 107.
 () סט /81ת6ע| סטצ [אנמפ | תגהמ085[1 126 ש1סעק 017 +בֶצ \1מ800₪8 0762 טפ

 5ק60011ץ ; מ 5נמ6 סע, 8ם0 6א 811 1279616 זמ 16 51935 01 81[ 16 [וזנמש-

 6 ₪901ם0ע סטע 013207500 [יסמב הבסמ ₪ 1706 ם11סתפ, המ0 858000210 סטט 89

 (יסתג 16 6%!ע6ובו108 01 116 0811ג ; 8ם0 6020060 טפ מוס /210ם, 12ְצ 61,

 רוב פסמש) המס וגמ(ס0 6]167098מג, 1ג7 ]1017 26510000, וע112 670718801ת8 ןסק

 40 טס וט1[] 1626, נב 1תק קעספ6מ00, קסע[סעממ 16 010ענמש8 6מ]01ם00 וגפ ;

 6ע6מ 116 60מו1מטה] 08088 8660ע0ומ6 10 161 02062, 8ם0 106 8000[

 580011005 8000ע01ם6 10 1בסוע 1תפו1טוגסמ ; 86 126 800111028] 580711008 0[
 [סא 'עצזמ ג מ זז, 5 9 118 126 ₪820812-087 50

 60א קגפפסטמה. '1'גגפ 087 01 116 170886 01 1110876060 0,

 6 א 'צצמ ימגפע סע \/ םמאפ. "['םנפ 087 01 1116 10886 01 068

 א גפמתא ג טזמפ. '1'ו8 087 01 116 0881 01 0-8

 (כא 'צנצמ [916דיוז 1 גצ סת 'זזמ ['מגפצ סע '[' ג תמחא סמ. (כם 118 נפו

 גל 07 16 0886 07 ₪010מנמ .\99ו

 ו]] שס ןכסנ[סעמנ , הם 0162 061026 1266 וטנזה 1006 ; 4000101ם₪ 60 116

 01 ומ ימ|| ; 88 מסוג 856 שע!(וסמ 60260 מומש טפ ות 127 [8א, 0611ט0100 לק

 16 2806 01 10508 ב7 801/8מ1, (טסתב 116 תגסטב 01 127 81027, ₪8 11 8 17:

 17 סמ 126 ₪806, 800 +6 10110 נמק :

 < /\ם0 סת 116 300812-08 , לוטס 5206 0[ 116 156 7682 וע11גסוג[ 010181

 86 60 160ם1ת קהעופ (0[ המ 6קתה]) 01 ₪6 סע [0ע 8 081-0018, ו

 טטו!!ג 01, 8ם0 +ם6 0ע1םת-ס8סעתםפ 1202608. '1גופ 18 126 לטעמ(-סהסטמ8 1[

 סץסעק ₪880, 008106 116 60 מט 81 סטית+-0101ם5, 8ם6 118 ומ -000ום6

 [ "מפ 18 1ב0 58671006 01 126 082081, 80 126 5801166 01 116 087, ₪8 11 8

| [: 5810 
 "סע 116 8980002 887 16 1011ס תש :

 < \ 8 סמ 126 [!סטנ106מ0ג 087 01 116 ₪156 תגסמ1]ו, 18 116 ןעסקהים(וסמ 6 6

 עהפפסטסע 0[ 1ם6 [,080. \ם0 סמ 16 10006ם1ג 087 01 %גו8 תגסמ(ג 18 6

 10856 ; 8076ם 0878 5ת81] טמ|0876מ60 01080 26 6816מ. (כם 16 עפ( 9ץ

 8ם81] 06 8 םס17 6סמטס68ווסם ; ץ6 528]] 060 מס תואממ6ש 0[ 6]80901 וטסע]

67608.7 
 כטזותש 626 1יסטפ 110016 80 116 1.88% 12278 01 4880067, 00תגמג0מ06 ]010 :

 < כט+ ץ6 8281] 0102 8 58011806 806 7 16, [סע 8 כטעמ1-010עומ8 טת6ס 6

 1,085 ; שס ץסטמש לט110088), 820 0ם6 עמה, 80 86ט6מ 52660 01 166 4

 עספע ; 1ם6 5281] 06 טמ6ס ץסוג טנ!תסט 16תבו8 ."



 םילגר שלשל ףסומ רעק
 ינשּו * רֶפְל םיִנרֶשע זרָשלש ' רָּבִרַמַכ םבֶהיִּבְסנו זבֶתָחְנִמ
 ינו * רפַכְל ריִעָשְו * וכְסנְכ ןייו" שכל ןורשעו * ליאל םינרשע
 : םֶהָבְלֶהְּ םידימת

 ןמחר ךלמ א"וא םדוק םירמוא ןכרקה תרכזה רחא תבשב

 זכע ' נע יפצרוקו * תרָבש יִרָמוש * ףְתּוכְלַמְּב ּוחְמְשָי ובשל
 וב ָתיִצְר יעיִבָשבו * ךבּוטמ ּוגְנעתְַו ועְּבְשַי םֶלְּבי יִעיִבְש ישדְקמ
 : תיִשארְב הָשַעְמְל רז * ָתאָרְק ותוא םיִמָי תַדַמִח ' ותשדקְו

 ייל קרָשְרַח הרהְנִמ םכְכְביִרְקהרְּב םכירּוכְּבִהד םכויָבו תועכשל

 אל הָרְבַע תֶבאָלְמלָּכ םֶכְל הֶיהָי שָדְקאָרְקִמ ' זכַביִתְעְבְשְב
 : ושעת

 לאש זכינש רֶקָבִנֶּב םכיִרֶפ ייל חֶחיִנ ַחיִרְל הדֶלִע זםכֶתְבְרְקִהְ
 פתחנמו : הָנָש יִנָּב םישְבְכ העְבְש ' דָחֶא

 "וכו ךתוכלמב וחמשי תכשב

 היה שָרָהאָרְקִמ יעיִבָשה שָדְחְל םיי רָשע זרֶשַמָחְבִּ תופסג
 : םיִמָי תעְבש ייל גח סֶהְִחְ  ושעְת אל הָדְבַע תֶבאָלְמלָּכ םֶכְל

 הֶשלֶש רֶקְביינְּב םיִרָפ ייל חָיִנ חיִר השא זרֶלע םָתְבַרְקהְ
 ;ּויהָי םַמיִמִּת רָשָע הָעְּבְרַא הָנָשיִנֶּב םיִשְבכ ' םִיִנש םֶליִא רֶשַע
 םההנמו

 "וכו ךתוכלמב וחמשי תבשב

 ' םיִנש םֶליִא רָשָע םיִנָש רקָביְנְּב םיִרָפ ינשה םויִב תוכוס :ה'הל
 פתחנו : םֶמיִמָת רָשע הָעְּבְרַא הֶנָשייְגְב םיִשְבְּ

 ִנָּב םיִשְבְּכ * םִִנָש םֶליִא רָשעְהיִתְשע םיִרפ ישיִלְשה זםויבו
 קתחנמו : םָמיִמְּת רָשע הָעְבְרא הָנָש

 הָנָשהיִנְּב םישְבְכ * םביִנָש םֶליִא הָרָשָע זכירֶפ יעיִבְרִה זבובי
 פתחנמו : םֶמיִמִּת רשע הָעָּברא

 הָנָשיִנֶּב םיִשְבְכ ' םָיִנְש םֶליִא הדָעָשִּת םירָפ ישיִמְחִה זכויִבו
 פתחנמו : םֶמיִמִּת רשע הַעְבְרַא
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 םילגר שלשל ףסומ העק

 תְנָשינָּב םיִשְבְּכ * סנש םבֶליִא דָנמָש םיִרָפ יששה זכויבו
 סתחנמו ! םמימת רשע הָעָּברַא

 תרֶנָשהינְּב םיִשָבְּב * םִיִנָש םכליִא הָעְבש םירָפ יִעְיְבְשַה םויבו
 סתחנמו : םָמיִמּת רשע הָעָּברַא

 תרֶכאָלְמילָּכ * םֶכְל זדְיְהֶת תרָרָצָע יִניִמְשַה וב תרצע ינימשל
 ג ושעת אל הָדבָע

 ' דָחֶא לא ' דָחֶא רפ ייל חהינ חיִר השא הֶלע םֶתְכִרקִהְ
 פתחנמו : םָמיִמִּת העְבש הָנָשיִנָּב םיִשָבּב

 ביטמו בוט * ּוניִלָע םסר * ןמחר ךלמ וניתובַא יחלו וניִהלֶא
 ושעְש תובא ללב ףךיִמְחְר ןומָהב ונילא הבוש * ּונְל שָרָּרה
 ונארהו ' ונוכמ-לע ךֶשָּקִמ ןנוכו הֶלְחְַבְּ ּךתיִב הַנְּב ' ךְנוצְר
 םֶריִשְל סולו םֶתְרְבִעַל םיִנָהּכ בשַהְו ' ונוקתְב ּונחְמשו ' ונָיִנְבְּב

 הָוְחַּתְשְנְו הארנו הֶלָענ םַשְו י םֶהיונל לארי בשַהְו * םֶרְמְזְּו

  יִמעְפ שלש ' וב בּותכַכ ולנר יסעְפ שלב פל
 'רָחְבִי רשַא םוקָמַּכ ףיָהלֶא יי יִנָפרתֶא  ףרוְְזלָכ הֶאְרִי ֶנָשּב
 ינָפדתֶא הֶאְרִי אלְו תוכְפַה גַחְבּו י תּועְבָשַה גַחְבּו * תוצמה גַחְּב

 : ךְִותְנ רשא ףיָקלֶא יי תּכְרבְכ* ורָי תַנְַמּכ שיא : םקיר
 ' םכולָשְלּו םיִיַחל * ּךיִעְומ זרַכְרִּב זרֶא ּוניהלֶא יי ונָאישהְ

 ונחל (תגשכ) 'ּונכְָבל ּתְרַמְשְו תיִצְר רֶשאְכ ' ןושָשְלּו הָחְמָשְל
 ּךֶתְרותַּב ונְקְלֶח ןִתו ּףךיִתוָצַמְּב ונשדק ונתחונמב הצר וניתובא יהלאו

 ' תָמָאָּב ףרְְעְל ונּבל רהטו ' ֶתְעּושיִב ּונְחֶמַשו ךבּוטמ ּונעְבש
 יִדָעְומ ו תגש ןושָשְבּו הָחְמָשְּב (וצלגו הכחאט) וניהל יי ּונליחְנַהְו
 י קרתַא ךּורְּב ךמש ישרקמ לאְרְשי ךַב וחמש * ךשדק
 ! םיִנַמְזַהְו לֶאְרֶשִי | תנשח שמ
 הָרבָעַה תֶא בָשַהְו םֶתְלְּפַתְבּ לאש + ּך5ֶַּעְב וניִהלֶא יי 3

 כ לדְַּקַת הָבָהאְּ זבָתְלַּפְתּו לאְרְשִי ישאו ' יב ריכרל
 : ףֶמע לאְרָשָי תדבָע ריִמָּת ןוצְרֶל יִהְת
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 םילגר שלשל .ףסומ ועק
 ריזָחְטַה י: הֶתַא ורב ' םיִמָחְרֶ ןיִצְל ּךְבּושכ ּוניִניע הָניִזִחְת
 : ןּויִצְל ותָשְבש

 אּוה הָתַאָש ל ּונחְנָא םירומ
 וניזרובהצ 'הלתזו וניהלו
 ןנמ ּונייַח רוצ דַעְו םילועל
 ' רודָו רּודְל אּוה הָּתַא ּונעָשי

 לע' ףָתְלַהְּת רפסנו ףל הנ
 "דעו ְָּיִּב :כירוסמהה נייח
 לעו ףֶל ?רּודּוקפַה ּוניתומש

 יו ונע םכויידכְבַש ףיסנ
 ילָכְבִש ּףיִזְּוביִטו ףיָתואְלְפ
 בוטה ' םִיִרָהְצְו רֶקְבְו ברע תע
 םָחרֶמַהְו ' יִמַחְר ּולָּכ אל יב
 םֶלּועַמ * ףירֶסַח ומ אל יִכ
 : ָךְל וניוק

 : נפרד םידומ

 הְרַאָש ָךל ּונָחְנָא םכידומ
 וניִתּובָא יִהלאָו ּוניהְלֶא יי אּוה
 רַצּוי ּונְרְצְי רָשָּבלָכ יהיה
 תרואָדְוְהְו זרוכרֶב זרישארְּב
 לע שודקחדו לורגהד ָמשְל
 נייחת כ * ונְתְמַיִקְו ונתיִיִחְהְש
 וניו ףופאזרו ּונמיקתר
 יקח רומשל : ףשדק ושל
 בָבְלּב בעל ךְנוצְר תושעלו
 ' ףְל םידומ ּונָאַש לע ' סל
 : תואְדְוהַה לא ףּורְּב

 : רַעָו סלע ריִמָּת ונְכְלִמ ףְמש םַמורְתיִו ףרְּבִתִי םֶלְבדלְ
 ונתעּושי לאָה תָמָאְּב ףִמש"תֶא ּולְלָהיִו הָלָח ףוְוי םיִיַחַה לכו
 : תודוהל הֶאְנ ףלּו ךִמַש בוטה יי הָּתַא ָךּורָּב * הָלָח ונע

 רמוא הלפתה ץ"שה רזוחשכ

 קרְרּותַב תרָשְלשִמִה הדָכְרֶכַב ּונָבְרֶּב ּוניִתּובָא יהלאו ּוניִהְלַא
 םיִנַהְכ ויִנָבּו ןרהא יִפמ הרּומָאַה רבע הָשמ ירי לע הָבּותְכַה
 הילא וִנָפ ו רפי : ףךרפשמ + ףכְרַבַי * רּומָאָב ךשודק םע
 : םולש ףל םשיו ףיְלא ויִנָפ ו אשי : ךנחיו

 -לָכ לו ּוניִלְע םיִמִחְרְו רָפַחָו ןח הָכְרְבּו רבוט .םבולש םיש

 רוב יִכ פרו ָחְכונָלכ נִכִ ינכרכ ףע לראש
 זרקֶרְעּו רֶפָח תרַבָחֶאְו םיִיַח זררות וניהל יי ונל תת ינ
 ְךֶמַע זרֶא ךרבל ףיניעְב בוטו םּולשו םכייַחְו זביִמָחְרְ הדָכְרְבְ
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 סינהכ .תכרב ררס זעק

 ךרָבִמִה יי הָּתַא ורב : ףָמולשַּב הָעָשלֶכְבּו זרעלֶכֶּב לֶאְרֶשִ
 : םּולָשַּב לֶארְשי ומעתַא

 יִשְפַנ יִלְלַהִמְלְו הָמְרִמ רֶּבַּדִמ יִתְפֶשּו עְרַמ ינושל רוצְנ יַהְלֶא

 ףיֶּצְַו תרי ִּבל חַהְפ הָיְָת לכל רָפְעָּב שלנו זכות
 זכְהְצְע רָּפָח זרֶרַהְמ זרַעְר ילע זכיִבָשוחַהְלָכְו ישֶפַנ ףודרת
 ' מי ןעָמְל רשע ' ףמש ןעמל הע ' זבתְבַשְחִמ "דקל
 ןּוצְלחַי ןעמל * ּףָתְרוה ןעמְל זרשַע ' ףְַשרְה ןעמל זרשע
 ןוינקדו יפ"ירמפ4 ןוצרל ויהי * יננְעְו ךָנִמָי דעישוה י ידיד

 קרָשעו תזה ויָמורְמְּב זכולש קרָשע :יִלָאְגְו ירּוצ יי ףינפל יִּבל
 .  ךינְָלמ ן וצר יִהָי : ןֶמָא ּורָמִאְ לֶארשי-לָּכ -לעְו וניל םכולש

 יקב זרה שפה ריב זנב ונוכָא יהא ניקל
 םיִנָשְכְו לוע יִמיִּכ הָאריִּב ּךֶרֶבַענ פָשו : רוב ּונְקְלִח ןתְ
 - םיִנָשְכּו םֶלוע יִמיִּכ םֶלָשּוִיו הָרּוהְי תַחְגִמ ייל הָבְרָעְו : תוינומדק
 : תויִנְמְְק

 םינהפכ תפרפ רהפ

 * םה'רי םילטונו םהילענמ ןיצלוחו ןכורה לא ןיכלוה םינהכה לכ הצרל ץ"שה עיגישכ

 ידי לע םימה םירוכבה וכפשי נ"כהבב יול ןיא םאו + םהידי לע םימח וקצי םייולהו

 רחאו : לארשי אלו ודי לע ומצע ןהכה ךופשי כ"הבב ןכ םג רוכב ןיא םאו * םינהכה

 הז ןוצר יהי ורמאיו ןכודה לע ודמעי םהידי ולטנש

 הָכְרְבַה הָיִהְתָש ּועתובָא יהלאָו וניהלֶא יי נפל ןוצר יי
 הָיְהְי אלו הָמְלַש הָכרְב לאְרְש" ךֶמע תֶא ךרָבְל ונתיוצש תאזה
 : : םלוע ע רעו הָתַעַמ ןוָעְו לושְכַמ הב
 ם"נהכה תיוצש ורמאי לארשי ךמע תא ךרבל ונתיוצש טוקמב אלא ותוא ורמאי םעה ףא

 : "וגו ךטש בוטח רחא לש ןמא רובצה יפמ הלכיש רע וז הלפתב ןיכיראמו * ונכרבל

 רדסה הזכ ךמע לארשי תרבע רחא הצר תלפתב ץ"שה ףיסוי םעה תא ןיכרבמ םינהכהשכ

 ךימַחְרּכ םוחר אָנֶא ' ןְְָקְכו הֶלַעְ ּונְתְיִתָע ץיִנַּפְל ברַעְתו
 ' םבלָשּוריל הרֶרבַעַה רדסו רע | ןויצל ךְתַניִכש בשָה םיִּבְרַה
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 םינהכ תכרב רדס חעק

 הדָאְרִִּב ּףךְרָבַעִנ םָשְו * םיִמָחְרּב ןויִצְל כוש ּוניניע זרָניִִתְה
 ףדכל ףתואש יי זרַתַא וב * ערוינומרק םיִנשכּו לוע יסיכ
 "וו יםירומ דובענ האריַב

 ץ"של |

 י הָרותַּב תָשְלְשֶמַה * הָכְרכַּב ּונְכרב 'ּוניִתּובָא יחלו ּוניִהלֶא

 ץ'שה .וינָבּו ןרהַא יִּפָמ הָרּומִאָה ' ּףֶרְבַע הָשמ יִָי לע הָבּוהְכַה

 : רּומָאְּכ ףשודק םע להק םיִנְַָכ פר לוקב
 םינהכה ןיכרבמו

 לָש ותֶשְקכ ונשדק רֶשֶא סלּועַה למ ּוניְִלֶא יי הָּתַא ורב
 : הָבָהֶאְּב לֶאְרְשִי ומע תֶא ךרֶבְל ּונַוצְו ןרֶהֶא
 רמול ורהזי םיקוספה רמול םיגהונה םתואו * הלמב הלמ הכרבה םהל ארקמ ץ"שהו

 ןגנמ ץ"שהש רועב דבל םתוא

 : ץֶרֶאְו םיִמְש השע * ןויצמ יי ךכְרִב - ףכְרָש

 : ץֶרָאְהילְכְּב ךמש רידא הס ' ּונינודַא יי .
 : ָךֶב יִיִסֶח יִּכ ' לא ינרמש = משה

 הז ןירמוא ךרמשיו ןינגנמ םינהכהשכ

 ' יִּתְמְלָח םולח * ףֶלָש יַהומּולַחו ףלש יִנָא * םֶלוע לש ונובר
 * יתְובָא יָהְלאְו יהלֶא יי היגפלמ ן וצְר יִהָי : אּוה הַמ עַד יִניִאְ
 יִתְמְלַחש ןיֶב ' הָבוטְל לול לעו לע יִתְומוְלַחְדלָּכ ּויִהְיש
 ' יִלָע םיִרָחֶא ומלחש ןיִבּו * םיִרָחא לע יִתְמְלַחְש ןיבו יִמְצִע לע

 ףַכוי תומולָחכ םֶהְבּו יִב ומיקְתִיְו םֶצְמִאְו םקֶּזַח םֶה םיִבוט םא

 תרֶרּוהָי ָךֶלֶמ והָיקִזִחְכ באפר ' דֶאּופְר םיִכיִרָצ םִאְו * קיצה
 יִמְבּו * ותַעְרְצַמ ןֶמָעְנְּו * ּהָתַעְרְצִמ זדאיִבגַה םָיִרמְכו' וילָחְמ
 םשְכּו * עָשילֶא יִרָי לע וחרי יִמְכּו ' ּוניַּבְר השמ יִרָי לע הרמ

 ךּופַהְ ןכ ' הָכְרְבִל הָלְלְקִמ עשרה םַעְלַּב תלְלק תא ְבּפַהֶש
 יִנְגַחְּו יִנְרְמְשהְו * הָבּוטְל לאְרְשּוילָּכ לת יִלָע יזרומוְלָחלָכ
 :ןֶמָא ' נצרת
 ! הָלָס ּונַָא יִנָפ ראָי ּונְכרביו ונְנַחי םיהלֶא = רָאָ
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 באפס עתמפממטמ דממ, 60009. *  22080906 100 0 03100! (סע 1 6

 18000 זמ 12054 גם 1100."

 רק ןגו186 +6 12216818 0 8גמ+ < 7/01/18/07007007/070,' 16 60016 58 88 101108 :

 ₪סט6ע6ופמ 01 16 טמוטסצפס | [ המג 1םותס, 8מ0 תגק 0008008 816 1םומ6 ; 1

 תפט6 10981 8 00812, כט+ =מסוש ב04 עתה1 11 כסע16מ001ם. | 137 11 06 86066ק-

 18016 1ם !ןגק קע6פ6ב060, () [;00תפ, נק 60100, המ0 6100 0[ תק 19812099 !| 1

 תוקע 0208005 60ם60ץםומש תתקפ0]) 8מ0 ס0מס6עמומש 8|| 18780], תבקש 26 (סע

 ₪000 ; ועגס(םמ6ע 1 ם8ט6 010828 60ם60"מומ5 עגק86|מ 0ע ו/ם61ב0ע [ 86

 0081ת% 60006םומ6 01265 ; סע וא]סוב6ע 012678 806 076828 600067 םומ8

 ג6 ; 10 1ם67 06 ₪000, 5!עסםפ1הסמ המם 1סוו(ץ 1ם6₪0, 1081 1267 מק 8

 הס60ק|ו8מ60 גם גס, 80 ות 1]וסמ, 85 וט6ע6 1ם6 0768805 0[ 10860, 6

 טפו ; 800 11 1267 6ףט126 6וגד0, ]168] 160, הפ 10 01051 11020181, אומפ 0[

 3]1003, (ץסחמ םופ 516%8098, ]ווב , 126 קצסק 60059, [ץסממ ]6 16קז0ק, 6

 דא ההותהמ ויסתג תגפ 10קצספל ; 80 106 01010ע ש8ל078 0[ 1878, כץ 160 58

 0( סטז 168007 110508, 800 12056 01 16ע16ג0, לע 516 2805 01 13115123. 46

 88 1תסט טשאפמ ק!08500 10 (טחמ 126 60786 0[ 211680, 106 10860, [ץסומ 8

 סטעפ6 10 8 6891!2ם2 : 80 26 1נסט ]68500 10 60061 8][ נק 0168109, 00-

 00ץמ1מ8 ג6 המס ]| 157801, 10 ב 2000 660 ; ףמ0 ₪0870 גסה 26 818010015 וגמוס

 ומ6, 80 866676 ₪6 מ [19צסטץ. | .\ תתסת,
 1[גצ אמ סגספמ 20 פעזאמ. 60088. * [גֶק (100 26 7801005 טמזס טפו

 המ 1055 רגפ, 8מ0 68056 ]בופ 6סוגמ10ת8ם66 10 8]גנמ6 טקסמ וגפ. ₪018]ג,"



 םינהכ תכרב ררס טעק

 : תָמָאְו דָסֶח ברו םיפא ְךְרֶא ' ןּונחו םוחר לא 6 ָ

 נא יִנִעְו יחי יִכ ' יִנָגְחְו ילא הַנָפ = וְנָפ
 : אָעֶא ישפנ יי הלא | ףלא
 לֶא הָקְפש יִִעְכ םֶהיִנורָא רי לא םיְִבָע יִנִעְכ הנה = ָךְנחיְ

 ווני : ּוננְחַיש דע ּוניהלֶא יי לֶא ּוניניע ןּכ ּהָּתְרַבְג דָ
 | : ןמא * םלוע לש

 ןח אָצְמּו : ועָשי יהלֶאמ הֶקַרְצו ' ו תֶאְמ הָכְרְב אָשי = אש
 : םֶדָאְו םיהלֶא יִניִעְּב בוט לָכָשו

 ונְתְעּושי ףא ' םיִרְקּכל םעורז היה ' וניוק ל ונח ִי =
 : הָרָצ תַעְּב

 א ילֶא הָטַה יל רצ םויּב ' יִנֶּמִַמ ףינפ רֶתְסַּת לַא < = וינְפ
 : יננע רָהַמ אָרְקֶא םויְּב

 : םִיָמְשּכ יבשה יניע תֶא יִתאָשְנ ףילא = לא
 : םֶכְְבַא יִנָאְו לארשי יְִּכ לַע יִמש תֶא ּומָשְו = םשָיְ
 יִכ רּוהַהְו חַצְּנַהְו תַרָאְפִּתַהְו הָרּובְגַהְו הֶלדְגַה יי ךל | ָּל

 לכל אָשַנְתַמַהְו זרֶכְלְמַמַה יי ףל ץֶרָאְבּו םכימָשַּב לכ
 : שארל

 : ויִתאַפְרּו יי רָמִא בורָקלְו קוחרל םולש םולש | םּולָש
 םולש ןימייסמש םדוק ןכורל ןילוע םינהכהש העשב הרמואל האנ הלפת

 תשדק ןעַמְל השעתש יתובא יהלאְו יַהְלֶא יי יי יְנָּפְלִמ ןוצְר יהי

 רוגה לורגַה מש תר ןעמלו םיטּושפַה ָיָחר רו ירְסָ
 כרב לָש םיִקּוסְּפִמ אָצויַה תויתוא םִיִּתְשּו םירָשִע ןֶּב ארונה

 ם"יספספ ם"תספ ם"תקנא * ויפמ םאיצוי לאו ותבשהמב ולא תומשה רהרהיו * םיִנָהְּכ

 יל בורק הָיָהְתִש ףשודק םע ייינְבּו ןרֶהֶא יפמ הָרּומָאָה פ"סנור
 זכשָּכ דיִמַתה (יקאו א'ג) יִתרֶקְנָאְו יתרֶלַפִת עמשתו ךָל יִאְרְקְּ
 -לָכְלּו יל ןּתְתְו ' םָּת שיא אָרְקִגה ףֶמיִמִּת בקע תקְא עִמְשש
 אלו רָּתְַּב םּוצְמְצְב אלְו חורב ּונַתָסְנְרְפּו ּוניִתּונוְזִמ יִתיִּב תושָפִנ

 הָפַפ ָּתַתְנש םֶשּכ הָבְחַרה ףְָי החתִמ רעַצְב אלו תַחְנְּב רּופאְב



 10 דחנמ סתכמת סע ןדזמ תפן עצעצ 4.

 "זמ [וסאש. 60088. * 16 1,0תפ 18 1ם6 ותגתבטוה0]0) 670עת8] סו

 116 סמנמוקסז0ם1 6300 ! בסויסו/01 ה 610008, סם 5-50 סנמפ | המ הלו

 גת 0660606 86 וגו,"
 ןדזפ עתגסמ. 60008.  "*"[טעמ 1בסוג טמוס תג, 20 26 ₪7801008 טמ(ס 6

 10 1 התת 50119 המ 00."

 םאשס תצצממ. 00088. < 11מז0 1206, (0כ 105 | 60 1 118 טק מד 800]."

 אפ עפ 0ת01005 סתאעס ץחממ. 60008. 7 6768 126 88 ,262010 *" 

 8077818 1008 טתו6ס 1מ6 גבת 0[ מסוע תגה51678, 80 116 6768 01 8 9106

 וגמ(ס 126 גב 07 62 זמ1502058, 80 סטע 6768 ושפ11 טקסמ 126 1,025, סוטע 0

 וגמזג| ם6 06 61801008 טת6ס טפ." (₪8ץ7, * 00ט6ע6ו8מ 01 16 וגמ1ץ6ע80, 620.)

 1[גצ זמ תזעע סע. 60008. 9116 5ת81| 1000170 8 !ספפנתפ (ץסמג 6

 108, 8ת6 עו0ם(00ט8ם085 [ץסממ 126 6300 01 םןפ 58178110ת.7 % 6 8

 ₪7860 הם ₪006 טמ0618082ם01מ5 1מ 126 51821 01 600 הת0 תג."

 זמ [,סאפ. 60008. )(*  ]1,082 06 0ע801ספ וגם(0 וגפ ; וש6 876 6

 זמ 500 ; 6 1םסט סוגע 80ע0ם81ב 67627 גסזמנםפ ; 8180 סטע 88178110ם ומ נמס

 0[ סו."
 ןוזפ עגסמ. 6009. %6* כ 1/0תפ ! ג06 0% 17 1866 יסתה דג ; גם 106 08
 1םהז 1 הממ גם (ץסטכ]6, 1ג1]0םמ6 17 081 וגמ(0 גס ; סמ 126 087 שגסמ 1 1

 התפטקסצ 6 80600117."
 םאצס ץזממ. 60008. *  מפס 1066 00 1 11 טק מק 6768, 00 1200 | שס

 וש011086 1ם 16876מ."
 .\אע 6זטמ. 60009. "גם 1267 8ם81] קטו תק םגזמ6 וגכסמ +6 62110262

 0[ 182861, 8ם6 1 ש1]1 01058 +0."

 אממ. 008. * 1'גגמ6, (0) 1,082! 8ע6 126 ₪1080ם088, קסוא6ע, ₪107

 ט1ספסעץ) 80 גגה]ספ6ע ; 1סע 81] 118% 18 גם !ג6 10806מ 8מם0 סם 126 08100, ₪

 1ומס ; 1םנמ6 18 116 אומפ0סמב, () 1,0ת2ע ! המ וסט הנו 6881100 85 וכטקעסמו6

 8ס6 81]."

 קמגסמ. 60008. "9 20800, 06866 10 תות 1ג81 18 818ע 01, 80 %0 םעמ

 181 18 081, 581%ג 16 1,0עפ ; 80 1 אג11 081 םנומ."'

 'ךץימ6 1011סיאנמ = 28 סע 18 ₪810 201020 46 1110818 218 800078 :

 זה 16 06 860019010 ומ +ג7 כז086ב00, 6() 102, מק 6100 |[ 30 6100 1

 תב 1812015, 10 ₪8מ+ תגק 20001056 [סע 126 5886 01 116 20112088 01 127 0006-

 טס]6מ66, 80 5116 ₪10872088 01 127 090108, וא תנסב 816 64162000 0767 8]] ;

 המה (סע 1ם6 5886 0[ 1ם6 קטמוץ 01 1גק 1688, תגופת1ץ, המה ויסתנ6ת0088

 דא הומס, ושמוסב 18 60קע1800 1ם 126 טשסע08 01 126 28|1659, 8016תגמ]7 כויס-

 םסוגמ660 טד //8עסמ המ [גו8 508, סת 127 58ם001800 60010, 1281 1םסוג 1

 06 ם68ע טתזס עג6 טשגסת 1 68]] סת 1260, 820 [1800מ טמפס תק קעהק6ע 0

 םוגקק]108000ם 60 ז1מט811ל , 88 (םסט 01051 1682 126 קנה ץ6ע 01 18000, וזגס 8

 סע(604 גב 06116[ גת 100, 80 ושהפ 126161026 681100 116 ןכס001[1 תוגמ ; 6

 ש78מ% 1000 8מ0 50500מ8ת06 (סע תג6, 8ם0 81] מק ]10056010 110019117,

 01 5קהננםש1ץ, 18 117, המ6 ם0+ 111098117, 11ב 6856, 8ם0 01 אנ! הנח[

 101, סות ג טסונמוו(ט] תהמ0 , 88 1םסוג 01051 ₪176 ע080 10 091, הת0 הגותו[



 הנשה שאר הלאו פכ

 ויה וניאורי 5 יניעבו 8 .רָסחלו יי באל וננתְתְו
 הָעָשְּב ךקידצ ףסוי תֶא ָּתְתְנש םשְכ ' ףַתְרבְעְל ןיִעָמשנ יִרָבְר
 יניעַבּו היגיעְב םיִמְחרלּו רחל ןחְל םיִסַפ הֶנתכ ויִבֶא ושיבלהש
 יִנַחיִלָצַתְו * תוא הבול םיִסנְו יש יִמַע הָשַעְתו ' ויִאורדלַכ
 יִרָבְּדִלַּכ תֶא םיקלּ ליכשהלו ןיִבָהְל הָניב יִבלָּב ןתו * יִכְר

 ינויעְר רהַטְתו תואיגָשְמ יִנְליצַתְו * ףיֶתורוסו ּתְרוְת דּומְלַ
 בוב תנו יִנָבּו יִתְשַא ימי ימָי ףירַאָתו * ךֶתְרְבעל יב
 : הֶלָק ןָמָא * םּולָשְו זע ברָּב תומיִעְנְבּ

 : ןמא להקה ונעיש ידכ םינהכה םע םייסל ב

 יִהָי * םולש ךמשו םולש הָּתַא * הָרּובְנַב ןכוש םורָּמַּב רידא

 הכו םייח ' לארי תיב מע ְָּּּ וניל יָת
 : םולָש תֶרְמְשַמְ

 ןירמואו לכיהה יפלכ םהינפ ןיריזחמ םינהכהו

 ונמע השע הָּתַא ףַא ּוניִלִע תרזגשדהמ ּונישע םיִמָלועַה ןובר
 ךרְכּו םימשה ןמ ףשרק ןועממ הָפיִהשַה ' ּונָּתְחַטְבִה רָשֶאּב
 רַשָאַּכ ּונָל זרתְתָנ רָשֶא זרֶמְדִאָה זרַאְו לארשי תֶא ּךְּמָע תֶא

 | : שָבַו בֶלָח כז ץרָא ּנָתְבָאל תְעְבְש
 : םהידי לוטיל ורזחי ועגנ םאו םיריב םב ועני אלש םהילענמ תליענב ורהזי םינהכה

 הנשה שאר תלפת
 : וניהלאל לֶרְג ּובָה אָרְקֶא  םַש יִּכ = החנמלו ףסומל

 : ּףֶהְלַהִת ריי יפו חֶּתְפִּת יתְפש יִנדֶא
 יִהְלֶא זבֶהְרְבַא יִהלֶא ּוניִתובָא יַהְלאו ּוניִהְלֶא י יו הַּתַא ףּורְּב
 לָמּוג ןויִלָע לֶא אְָרונהְו רובה ודנה לֶאָה בקָעָי יהלאָו קַחצ
 יִנָבְל לוג איִבַמּו תובָא יִרְכַח רכּוזו לכַה הדַנְקְו םיִבוט םיִרָסַח

 : הָבָהֶאְּב וש ןַעָמְל םָהיִנָב



 131 טס עסת עטמ אמש צחאה

 ו0 קונו סמ, טמו10 סוגע 191202 18000, ושגס ושפפ 681100 126 קסז!66% זתהת ; 0
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 המה תגק 6826 מוס זק 500100 ; המ0 [16מש1ם0מ תגק 0878, (8ם0 11086 0[

 זמ ע110 התה 60110ע6מ,) נמ םהקקומ658 8מ0 1088010, המ0 הטת08המ1 500

 אמה 6800. \מג6ת. 6[. |

 ךנמ068ץסטע +0 660 רע1+]ב 016 1210868, 1284 (]16 (?0ם 900110 תמ8 7 887, ,\ונסמ.

 (כ 1םסט עס 11 תגוטוץ גמ 16 16686 1087628, 80 01611656 1 סת,

 (םסוג הנו כ0ה66, המ0 1 םפזמס 18 ןכסב60 ; 87666 1םסו 26 ןכ168860 10 יו[

 וגמזס0 טפ, המ 81] +םק 60016, 116 ]בסוגפ6 01 187961, 11/0 820 16891מ6, 6 6

 ןכצ080עו8110ב 0 04

 'דימ6 1210868 +ם0ת +טעמ +ם61ע 1800 (0ט78108 116 415, 80 887 :

 ₪006ו8 017 811 טסה | שס ]\8ע6 0026 וא ת81 1ם00 185% 6ת]01ם00 0 8 ;
 00 +םסט 8180 חב טפ 88 1]סט ]885 קעסמנופ60 מוס טפ, * 1,008 סיעת [ץ0מב

 !םצ גס]ץ 80006, (ץסמגב ]0896מ, המ6 1658 1גק קססק16 15986[, ם6 1206 80

 וע גסמ ?םסוג ם856 61ט6מ 10 טפכ 88 1ם0 01086 5וטסהע וגמ(0 סטע 1911018, 8

 םסושומש ענ!]ג תגו!א המס ]גסתסל ''

 'די'ג6 1368002 16מ 60ת01םו108 < () ₪186 6800, 6.

 ס וג 163 208 118 אאא צואא
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 68]] סמ 16 גבס 01 126 1,025 , 850106 ץ6 ₪1681ם088 טמ40 סטע (300,"]
 [א ייזזמ [סאאזא6 אפ 13 מאזא6ש 0מאטנסמפ ססתתזמאסמ : 562 1,020! סקסמ

 (ןבסוג ג 11ק8, ףם0 רק מסטו 8281] 6061820 7 0"
 168860 81+ 1םסט)ה 00 1,082, סטע 6300 מם 6100 01 סע 18120178, 6306 1

 ג כעה]גהתה, 6300 01 15880, 8ם0 6300 01 18600 ; 126 ₪1081, ה]תתופם1ץ, 6

 (יסומסמ סוג 6300 |! 116 תגספ1 גש (100 | וא]גס 651010051 1801008 180

 קספפספ50ע 01 811 !םומפפ ; יאגס צסתב6מב 0017686 1116 כ1617 01 116 קה והז08,

 יעגס ושו]5 גם 1סט6 560 8 20060102 +0 1201 6110ש6מ'8 6111096, 10ע 100 06

 01 וע מ.
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 הנשה שאר תלפת אפק

 * םייַחָה רָפְסב ּונבְתְכְו ' זביִיַחּב ץפָח ךלֶמּו" םיְִַל נר
 : םיִּיַח םיִהְלֶא ףנעמְל
 : םֶהְרְבִא ןנֶמ ' ו הּתִא ףורָּב * ןנָמו עישומו רזוע למ
 ' עישוהל בר זרַּתַא םיתמ זריחמ ינרא זכְלועְל רּובָג זדִּתִא

 םיִלָפּוִנ ךִמוס םיִּבַר םיִמְחְרְּב םיתמ הָיַחְמ דֶסָחְּב םיִיַח לָּבְלַבִמ
 יִמ רע ינשיל ותְנּומָא ובָיִקְמּו םכירּוסַא ריִּתַמּו םכילוח אפּורְ

 ַחימְצַמּו זֶיַחְמּו תריממ ףֶלֶמ ףלהֶמוְר יִמּו תורוב)ג לעב ומ
 | : העּושי

 : םיִמָחְרְּב םיִיַחְל ויִרּוצי רוז ' םיִמָחְרֶה בא ָךּמְּכ יִמ
 : םיִתמַה הָיַחְמ י הָתֶא ףּורֶּב * םיִתַמ תויַחְהְל הֶּפִא ןֶמֶאְנְ
 : הָלָק ףּולְלַהְי ּוי"לֶכְּב םישודקו שודק משו שודק יָת
 -הַמ"לָבלע ךֶתַמיִאְו  ףיִשעְמְלָּכ לע וניִהלַא יי ףִרַחְּפ ןִת ןכְבּ

 םיִאורְבַהיֶָכ ּףיְנָפְל ווחְתשיו ' םישעמה -לָכ ףוארייו ' ָתאְרָּבש

 ומָּכ * ל בֶכלְּב ףְנצְר ?רושעל * תרַחֶא זרדְנַא םֶלָכ ושעיו
 'ְנִמיִב הרבו ףְָיִב ע ' ָךיִנֶפל ןוטלשהש י ּוניִהלֶא יי ונעְרָיָש
 : תאָרְּבְשדהַמ-לָּכ-לַע אָרּונ ךָמשו

 ' ךישרודל הקו " ףיִאריְל הֶלְהֶת י ' ךֶמַעְל יי דובכ ןָת ןָכְב
 ' ףֶריעְל ןוששו * ףִצְראְל הָחְמְש ' ל םיִלָחְיִמל הפ ןוחְתְפו
 הָרְהָמְּב ' ּףָחישַמ ישי-ןבל רנ תכיִרְעו  ּךֶרְבַע דוד ןרק תַחיִמְצּ

 וימי
 הָנְרְּב םיִריִסָחְו יולי םכירָשיו ' וחמש ואי םיקידצ ןכְב

 ' הָלְבִּת ןָשָעְּכ ּהֶלְּכ הָעָשרֶהלְבְו * היִפְיפקת הָתְלועְו י ּוליִ

 : ץרֶאָהְמ ןודו תַלָשַמִמ ריִבְעַת יב
 ןִּבָשִמ ןויִצ רדָּב שעמד לע /. יי רֶתַא ָךּולְמַתְ
 ףלמי * ךשרק ירְבדְּב בּותְכַּכ ףשדק ריע זכור י"ףדטפפ
 ; היּולְלַה רדָו רדל ןויצ ךִיִהְלֶא םֶלועְל

 הָבְִו בּותְּבַכ ' ירעְלְּבִמ ַהְוְלָא יאו ךמש אונו התא שודק
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 הנשה שאר תלפת בפק
 יי חָּתֶַא ורב : הֶקֶרְצִּב שדְקִנ שורקה לֶאַהְו טָפָשַמַּב תּואָבְצ

 : שורקה למה

 ' ונָּב תריצְרו ונתוא תבַהֶא * םכיִּמעָהלָּכִמ ּונָּתְרַחְב זרִּתַא

 ונָתְבַרְקְו ' ָךיְרּוצַמְּב ּונָּתְשדְקְו * זרונושְלהְד לכ ונָתְמַמורְו

 : ָתאְרְק ּונילע שודקהו לודגה ּךֶמְשו ' ךתרבעל ונכְלַמ
 "טק ףרב ונעידותו םירמוא ש"מב בוט םוי להשכ

 תֶא ף הָזַה תָבְשה םוידתא תנטכ) הָבַהְאּב וניִהְלֶא ?י ּונְלְְִתִַ
 שרק ארקמ (דֶבַהֶאְּב הָעּורְּת ןורְכִע זבוי * הֶזַה ןורָּבְוה םוי

 : םְִרְצִמ כ תאי רכז

 כרס ו 2 כי כ ו כ יה דו ו כ כס

 - חיש : ור ובא ורכז - נור רע רק

 תב ךֶמַעיהַּכ ןורכזו ףשדק ריע םכלשּורְי ןורכזו ףדְבַע רוד
 זכיִיַחְל םיִמָחְרְלּו יטפל ןֶחְל זרֶבּוטְל הדֶטיִלַפְל יִנָפְל לֶארֶש
 : הֶזַה ןורפוח םויְּ םולשלו

 0 ;כחרו ונח סּוח ;כיִמַר הרעש רב 0 וב
 ; הָּתֶא םּוחרו ןּונח ךְלִמ לֶא יב וניניע לא יִּכ ּונָעיִשוהְו

 ' ַךדובְכִּב ולְּכ םֶלועָהלָּכ לָע ףולֶמ ' ּוניִתובָא יַהלאְו וניהלא

 "לע ' וע ןואג ררָהְּב עפוו ' ףרְקיִּב ץֶרָאָה"לְּב לע תושנהו
 ןיִבָו * ותְלַעָפ הֶתִא יִּכ לּועפלְּב עדיו * ףצְרא "דַבָה יִבָשולְּב
 יו * ופָאְּב זַמָשִנ רשא "לכ רַמאַו * ותרצי זדתא יּכ רוצודלכ
 וניהלֶא תבשל) : : זרֶלָשַמ ו-כַּב ותרוכלמּו * ףלמ לארי יהא
 ונח ן חְו ' ףָתוצַמְּב ונשרק ּניִתְחּוִנַמְב הצר ּוניִתובָא יהלאו
 ונְליִחְנַהְו תנשל) ' ָךְתָעּושיִּב ּונָחְַמַשו * ךבוטמ ּונְעְבְש ' ךתרותְּב
 וראש הָב וחוניו ףשרק תרָּבש ןוצרבו הדָבָהְאְב ּוניִהְלֶא יי
 קל הָּתַא יִּכ ' תרֶמָאְב ₪ רגע ּונָּבְל רָהַטו ( %- 12

5%. 

 ורכז םו 7 () תבשה תה שדקמ ראה
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 הנשה שאר תלפת גפק

 הָרבַעְה תֶא בשֶהְו םֶתֶלְפְתַּו לֶאְרשָי ּףֶמַעְּב ּוניִהלֶא יי הֶצְר
 ןוצְרְב רלּבקְת הָבַהֶאְב םכָחְלַּפְתּו לאְרְשִי ישאו ' ףָתיִּב ריבדל
 : ךֶמַע לֶאְרְשי תדבע ריִמָת ןוצְרְל יחְּו

 ריִזְחְמַה יי הָּתַא ורב םיִמָחְרְב ןויצל כוש ּוניִניִע הָנזַחַתְו
 : ןויִצְל ותָניִכְש

 אּוה הָּתַאש ל ונחנַא םידומ
 וניִתרובָתצ 'הלתצו ּוניהלמצ

 ןנַמ ּוניַח רוצ דַעָו םכֶלועְק

 ו ל אּוה הּתִא ונעשי

 לע ' תלת רַפַסְנּו ףל הַדְנ
 רש ךְריַּב טכירּוסְמזר ּונייח

 לעו ףל זרורּוקפה ּוניתומשנ

 -לעו ּונמע זכויידדֶבְּבָש ףיסנ

 ילָכְּבש ףיזרוכוטו יואל
 בוטה 'םירחצו רבו בְרע תע

 םָחְרְמַהְ ' ףיֶמחְר ולָכ אל יּ
 םֶלועַמ ' ּיִרְסַח ּומַת אל יִּ

 : ףל וניוק

 | : ןנברד םירומ

 הרֶתְמש ָךֶל ּונָחְנַא םכידומ
 וניתובא יִהלאָו וניהלָא יי אּוה
 רָצְוי ּונְרְצוי רָשְּב - יהל

 תרואָדוהְו זרּוכְרּב ;רישארְב
 לע שודקזדו לודָגהד ּףְמשְל
 ונייחת ןּכ ' ּונָתְמָיִקְו ונתייחהש
 וזול ףופָאתרו ונמיקזה
 היקח רומשְל : שרק .-
 בָבְלְּב הבעל נוצר תושעלו
 ' ָךְל םידומ ּונָאָש לע ' םלֶש

 : תואְדוהַה לֶא ורב

 : דַעַו םֶלועְל ריִמָּת ּונָּכְלַמ ףִמַש םַמורְתִיַו ךרָּבְתָי םֶלְּכְ-לַעְ
 : ָךָתיִרְב ינָב"לֶּב םיבוט םיִיַחְל בותְכּ

 ונתעּושי לֶאָה תַמָאַּב ךַמְש"תֶא ּולְלַהיו הֶָלַפ הווי םייִחְה לכו |
 : תודוהל הָאְ ל ףךמש בוטה יי הֶּתַא ָךּורָּב ' הֶלָס ּונְתְרע

 הָרותַּב תֶשָלשְמִה הֶכְרְבַּבּונְכְרְּבּוניִתְוכַא יהלי השל '
|| 

 םיִנָהְכ ויִנָבּו ןרהַא יפמ הָרּומאְה ךֶרְבַע השמ ירי לע הֶבּותְכַ
 היא יִנָּפ ו * רש! + ךרמשיו + ךכְרְבִי * רּומאְּכ ךשודק םע
 : םּולָש ְּךְל שו ךיִל ויינָפ י יי אָשָי : ָךנחיו

 החנמב תבשבו תירחשב

 -- לעו ּוניִלע סכיִמַחרְו דָסָחְו ןַח הָכְרְבּו הָבוט זכולש םיש
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 הנשה שארל ףסומ רפק

 רות יִכ ףנָּפ רּואָּב דָחֶאְכ ּונלִכ ּוניְִא ּונְכְרְּב ףֶמִע "לארשי
 -הָקַרְצּו רֶפַח זרַבָחֶאְו םבייח זררות ּוניהְלֶא יי ּונָל זרֶתָנ ףיְנּפ
 ךֶּמַעתֶא רב יב בּוטו םכולָשְו םכייחְו זיִמָחְרְו זדֶכְרבּ
 הרֶכְרּב זבייח רָפְסּב : ףְמּולשּב הָעָשילֶכְבּו ערַעְילְכְּב לאְרשי
 תיּכ ףִּמַע"לָכְו ונחנַא נפל בַּכְִנ רכְזנ הָבּוט הָסְנְרַפו םולָש
 : םולשה הָשע יי הֶּתַא ףּורַּב * םולָשְלּו םכיבוט םיִיַחְל לֶאְרֶשי

 / תיברעבו החנמב

 ְלָמ אּוה התא יִּכ םֶלועְל םיִשָּת מע לאְרְשיילע בר םולש
 -לָכַּב לֶאְרְשי ךמעְתַא ךרָבִל ּףיִנעְּב בוטו * םולָשַהְלֶכְל ןודָא
 יפפנ : ףִמולשַּב הָעָש -לָכְבּו תע

 יִשָפַ יללקמלו | הָמְרִמ רַבִּמ יִתָפְשּו עַרַמ יִנושְל רוצָנ יהלא

 ייצרו יכל חְַפ הָיְַת לכל רעב פנו ודה
 סכְתְצְע רָּפָה הרְרַהְמ זרעְר ילע ויִבָשוחַהְלֶכְו ישְפַנ ףודרת
 ' ָעִמָי ןעמל זרשע ' ףמש ןעמל הֶשַע ' זבתְבְַחַמ "דקֶלק
 ןוצלחי ןעמל ' התרוזה ןעמל זרשע * ּךֶתְרֶשרְק ןעַמל זרשע
 . ןיינְָו יפדירמא ןוצרֶל יי : ינגעו נימי העיִשוה * ירי
 םולש הָשעַי תצוה וָמּורְמְּב םכולש הָשע : יִלָאְְו ירוצ יי פל
 וניִהלֶא יי ךינֶפְלִמ ןוצְר יהי : ןִמָא ּורמַאְו לאְרְשּוילְּכדלַעְו וניל
 ונקֶלֶח ןתו ּוניִמָיב הָרהְמְּב שֶדְהמַה הב הָנְבָש ּוניתּובָא יהלאו
 : תּוינומדְק םיִנָשְכּו םֶלוע יִמיִּכ הֶאְרְיִּב ףְרָבַעג םֶשֶו י ךֶתַרותְּ
 : תוינְמְדְק םיִנשְכּו סע יִמיִּכ סֶלָשּורִיִו הָרּוהְי תַחְִמ ייל הָבְרִעְ

 : ט"ל ףרב * תבשמ ץוח החנמבו תירחשב ונכלמ וניבא םירמואו =

 תנשה שארל ףסומ
 :ּוניִחלאְל לָדְנ ּובָח אָרְקֶא יי םש יִּ
 : ךֶהְלְְת ריי יפו חֶתְפִת יִתַפש יִנרַא
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 | הנשח שארל ףסומ הפק
 יָהְלֶא פבָהְרְכַא יִהְלֶא ּוניִהּובָא יחלאו ּוניִהלֶא * י! הָּתַא ףּורּב

 לוג ןוילע לֶא אָרְונַהְו רובּגַה לוד לאה בקע יהלאו קָחְצְ
 יִנָבְל - איִבְמּו תּובָא יִרְסַח רכוזו לכה זדנקו םיִבּוט םיִרְסַח

 : הָבָחְאַּב ומש ןעָמְל םֶהיִנְ
 ' םכייחה רַּפְסּכ ּונְבְתְכְו ' םיִיחָּב ץפָח ָךְלֶמ ' זםייחל ּונְרְְ

 : םייַח םיהלֶא ךְנעְמְל
 : םֶהְרְבִא ןִנֶמ ' + הָּתַא ּורְּב * ןִנָמּו עישומו רזוע ךַלִמ
 ' עישוהל בר זֶתַא םיִתְמ זרֶיַחְמ יִנדֶא םכֶלועְל רוב זדַתַא

 זכיִלְפּוְנ ךמוס םיִּבַר םיִמָחְרִּכ םיתמ הָיִחְמ רֶסָחְּב יִיַחלָכְלַכְמ
 יִמ רָפָע ינשיל וזרֶנּומִא םכיקמּו םכירּופא ריִּתַמּו םילוח אָּפּורְ

 היָמְצַמּו הדיַחְמו תריִמִמ ָךֶלֶמ ףְלהַמּוְר יִמּו תורּובָנ לַעְּב ףומְכ
 ; הָעּושי

 : םיִמָחְרְב םיִיַחל ויִרּוצי רֶכוז * םיִמָחְרַה בא ךּומְב יִמ
 : םיִתָּמַה הָיִחְמ יי הָּתַא ףורָּב * םיִתַמ תּויַחְהְל הֶּתַא ןִמָאְְ
 : הֶלָס עףוְלְלָהָי םוידלֶכְּב םישודקו שודק ּךֶמשו שורק זֶּתַא
 "המדלֶּברלַע ףְתַמיאְו * ףישעמהלָּכ לע ּוניהלא יי ךִרְחַפ ןַת ןכְבו

 םיִאּורּבַהילָּכ ךיִנָפְל ווחַתְשיו * םישעמהלָכ ףוארייו ' ָתאְרּבְש
 ומָּכ * םֶלָש בָכְלְּב ּףנוצְר זרושעל * תרֶחֶא זרּדְנָא םֶלָכ ושַעַ

 ' ָךָנימיִּב הרוב ךרָיְּב זע ' ךינפל ן וטלשהש ונהל יי ונעריש
 : תאָרֶּבשדהַמלָּב-לַע אָרּונ ךִמְשו

 : .דשרחל הָוָקִתְו * ףיִאריְ הֶלָהֶת ' ףמעל ו רוב ןַּת כב
 ' ףריעְל ןושָשו ' ףצְראל הָחמש * ףל םםילחימל זדפ ןוחתפו
 הָרָהְמַּב ' ףֶחישְמ יִשיִדְֶבְל רנ תכיִרְעו" ךּרְבַע דודל ןֶרְק תַחיִמַעּ

 נימי
 הנר םיִריִָחְ וזול שכירש * וחמש ואי םכיקידצ ןכְבּ
 ' הֶלָכִּת ןָשְעְּכ ּהָלִּכ הָעָשְרַהְ"לְכְו ' היפ \ הָתְלּועו ' ּוליִ
 : ץֶרָאָהְ"ְזִמ ןורֶז תֶלְשִמִמ ריִבעַת יִּב
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 הנשה שארל ףסומ ופק

 ןכשמ ןויַצ רהב ' ףיָשעְמ"ֶּכ דע דב :י זרתַא למת
 ףלמי * ףשרק ירברְּב בּותְכּכ * ףשדק ריע םֶלָשּוריִבו ' רו

 : הָּולְלַה רו רדל ןויִצ ףיָהלֶא םֶלְּל
 הָבְִו בּותְּכַכ ' ךיִדָעְלַּבַמ הלא ןיאו ךמש ארונו הָּתַא שודק

 יי הָתַא ךּורְּב * הְקְרֶצִּב שדקנ שודקה לֶאָקְו טֶפֶשִּמַּב תואָבְצ יי
 : שורקה מַה

 'ּונּב זריִצְרְו ונתוא תרָבַהֶא ' םביִטעַהילָּכְמ ּונָּתרַחְב זרּתַא
 ונָתְבְרְהְו ' ףיִתְרּוצְמַּב ונתשרקו ' ;רונושלָה 7 ּונָּתְמַמּורְו
 : תאְרְק ּונילע שורקהו לודגה משו י ףתְדבעל ונָבְלַמ

 תֶא 6 הֶזַה תֶּבַשַה םוידתא תש חָבָהָאְב ּוניִהלֶא יי ּונָלְְּתִת
 שרק אָרְקִמ (הבָהאָּב  הָעּורּת (ןורֶכמ םםוי * הֶּזַה ןורָכְזַה םוי
 : םֶיָרְצַמ תַאיִצִִל רב

 או 'ּונְתָמְרִא לעמ ונקחרהנו * ּונצְראמ וניל ואט ינָפִמּ
 לּודגַה תִיַּבַּב * ּךְתַריִחְּב תיִבָּב וניְתובוח תושעל םיִלוכי ּונָחנא

 ' ךָשְָקמְּב הָחּולְשַה רָיַה יִנַּפִמ י ויִלָע ךמש אָרְקִנְש שודקהו
 בּושָתֶש ןֶמַחְ ךֶלָמ ּוניִתובָא יהלאָו וניִהלֶא יי ךינפלמ ןוצר יהי
 הָרַהְמ ּוהְנְבְתו * םיִברָה ףיִמָחְרִב ףשָדקמ לע ' ּוניִלָע םֶחְרַתּ
 ' הָרֶהְמ ּוניִלְע ףתּוכְלַמ רּובְּכ הֶלַג יּונּכְלַמ ּונִבָא ' ודובְּכ לּדנְתּ
 סִיוגַה ןיִּבַמ ּוניְרּוזפ ברקו ' יָחדלְּכ יִניִעְל ּונִלְע אָשֶנַהְו עפוהו
 י הדָנְרְּב ףריע ןויצל ונאיבהו * ץרָא יִתְּכְרֶיִמ סגּכ ּוניתוצופנו
 תא ּהיִנָפל השעג םשו" םֶלוע תֶחְמְב ךָשָרְהִמ תיִּב םלשּורילו
 תנשנ) * םֶתָכְלֶהְּכ םיִפְסּומּו םֶרְרְסַּכ םיִריִמְּת ' ּוניִתובוח תונָּבְרְק

 בירְקנְו הֶשענ' הזה ןורָכְזה םוי יִפְסּומ תֶאְו (הזה תבשה םוי ףסומ תאו

 ּךְתְרוְְּב ּוניִלָע ָּתְבְהְכָש ומָּכ ' ףנוצר תוְצַמַכ ' הָרָהֶאְב עַל
 : רומָאְכ ףֶרובְכ יִפִמ ףְבְבַע הש ירָוְזלע

 םירמוא תבשב

 םיִנרָשָע ינָשּו * םַמיִמְּת הָנָשיִנְּב םיִשָכֶכִיִנָש תֶבַשַה םויָבּע

,/ 
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 הנשה שארל ףסומ זפק
 תלע-לע ותָּבָשְּב תַּבַש תלע : וּכְסִנו ןָמָשַב הֶלּולְּב הָחְנַמ תֶלְס

 6 הָבְְִו ריִמָתַה
 ילָּכ סֶכְל הָיְהְי שֶרְקְאְרְקִמ שחל רֶחֶאְב יִעיִבַשַה שח
 םֶתיִשַעַו : םֶכְל הָיַהְי הָעּורִּת םוי ' ושעה אל הָרבַע תֶכאָלַמ

 נב םיִשְבְּכ * דָחֶא לָיִא רָחֶא רְֶבְדִּב רפ ייל חֶחיִנ חיִרְל הֶלַע
 םיִנרשָע השלש רּבְדְמַכ םֶהיִּכְסנו ֶתָחְנִמּו : םמיִמִּת הָעְבְש הָנָש
 ינשּו + ּוְּסנַּכ יו * שָבְבל ןורשעו + "ָיִאְל םכיִנרֶשֶע יִנָשּו רֶפל
 שָרְתַה תלע רַבְלִמ : םֶתָכְלְהְּכ םיִריִמָת יִנָשּו * רּפָכְל םיריעש
 חיִרְל זֶטְפָשַמְּכ זבָהיִּכְסִנְו * הָתָחְנִמּו ריִמָּתַח זרלַעְו הָחָחְנִמ
 : ייל שא חֶינ

 זכע ' נע יפצרוקו * תרָּבש יִרָמּוש " ףתּוכְלַמְּב וחְמֶשִָנ תבשל
 וב ָתיִצְ יעיִבְשבּו * ףבּוטמ ּונְנְעִִי ועבשי םֶלְּבי יִעיִבְש ישרקמ
 6 תיִשאְרְב הַשעְמְל רכז * תאְרְק ותוא םימָי תדְמָח ' ותָשדְהְ

 אלָש תיִשאַרְב רַצויְל הֶלְַג ערֶתְל לכה ןודָאל ַחְּבַשְל ונילע
 םש אלש הָמְראָה תוחְפָשִמְּכ ּונָמִש אלו תוצראה ייּונָּכ ונשע
 םיִוָחְּתְשִמּו םיִעְרוְּכ ונְחְנָאְו ' םכנּומַהלָככ ּונְלְרוגְו םבֶהָּכ ּונְקְלח
 תנוהש אוה ךּורָּב שודקה :כיכלמה יִבְלַמ ףלמ ינָּפל כידומו
 םִיִמָשַּב (ודובְכ אָפְכְו א'ג) ורק בשומו ץרֶא רֶסויו םָיִמָש הֶסונ
 : (רָחַא דוע ןיִא ּוניִהְלֶא אוה ' םימורמ יִהְבַנְּב וזע תַניִכשּו לַעִמַמ

 ָתובָשַהְו סויה תְעְָיו ותָרוְְּב ּותְכּכ ותְלז סָּפֶא ּונּכְלִמ תָמָא
 ' תַחּקִמ ץֶראְהְדלעְו לַעמִמ םיִמָשּב םיהלֶאָה אּוה יי כ ףְבָבְל לֶא
 | : דוע ןיִא

 הע תֶרָאּפתְב הָרָהְמ זרוארל ' ּוניִחלֶא יי ףָל הדוקנ ןּכ לע
 ןקתְל ' ןּוהַרבַי תרורְּכ םכיִליִלֶאְהְו ' ץֶרָאָה ןמ םיִלּולג ריִבַעַהְל
 תּונְפַהְל ' ךֶמַשַב ּואָרְקָי רָשְב נבדל * יש זרוכלמְב םבלוע
 עַרְבִּת ל יִּכ לבת יִבשולַּב ועו וריי  ץרָא יעָשר"לָּכ ףילא

 ולו וערכי וניל יי פל * ןושל-ּכ עב ' רביב
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 הנשה שארל ףסומ | ה
 ףולִמתו ' ףֶתּוכלמ לוע תֶא םֶלְכ ולב ' ונח רקי ףמש דובְכְלו
 יִמְלועְלּו * איה ףְלֶש תּוכְלמַה יּכ : רעו םֶלּועָל הָרַהְמ םֶהיִלָע
 : דעָו םלעל ךלמי ו יי ' ףָתַרוּב בּותְכּכ ' דובְכַּב ףולְמַת דע

 יי * לֶאְרָשִיְּב מע זדָאְרִיאלְו * בקע ןוא טיבַהאל רַמָאְגְ
 * למ ןּורשיב יחדיו * רַמָאְְ : וב ךלִמ זרעורתו * ומע הלא
 בּותָּכ ףשדק יִרְבְרְבּו + : לארי יטָבש רַחָי םִע ישאר ףָסַאְהַהְּב
 תא למ ? * רַמָאְְו + םיוגַב לשומו + הֶבּולמַה ייל כ" רמאל
 ' רַמָאְנְו : טומּת לכ לַבָת ןוכת ףא ' רֶזִאְתַה וע יי שבלי שָבְל

 : דובָּכַה ָלֶמ אובו 'םֶלע יִחְתפ ּואָשְגִהְו ֶכיִשאָר םירעש ּואָש
 ותצש : זֶמָחְלַמ רובג י! * רובנו זּוזע יי ' דובְּכַה ךֶלֶמ הדו ימ
 יִמ + דובְּבַה ףַלִמ אביו * םבֶלוע יִחְתִפ ואָשּו ' םֶכיִשאַר םירעש
 לַעְו  הָלָס דּובָּכַה ֶלִמ אּוה י תואָבְצ יי * דוובָּבַה ךְלַמ הֶז אּוה

 "אְרְשוָלמ ו רַמֶא זדכ * רמאל בוב כינה בע יד
 ןי+ יִרעְלַּבִמּו * ןורחא יִנתַַו ןושאר ינו ' ;רואָבְצ + וללא
 רַה"ִרֶא 8 ןויִצ רזהְּב םםעישומ ּולעו * רַמָאְנְו .םיִתְלֶא
 -לבדלע למל יי יי הָיָהְו * רַמָאְְו : דולמה ייל זרֶתָיַהְו ' ושע

 בּותָָתְרּותְּו  רָחֶא ומשּו דָחֶא יי הָיְְי אהה םִיּכ'ץֶרָאָה
 : דָחֶא יי וניהלֶא ן * לֶאְרְשּו עמש * רמאל

 ' ךְדוכְכַּב ולּכ םֶלועָהלָּכ לע ףולמ * ּוניִתובַא יהלאָו ּוניָהְלֶא
 -לָּכ לע וע ןואג רהב עפוהו ' ךָרְקיִּכ ץֶרָאָהילָּכ לע אָשְנהְ
 ליב 6. הָּתַא יִּכ לּועָּפִלָּכ עדיו * ךצְרֶא לבת יִבְשו
 יִהְלֶא יי * ופַאְּב זדַמָשְנ רָשֶא לכ רַמאיִו * ותרָצְי הָּתַא יִּכ רּוצָי
 'הלאו וניהלא תנשל) : לדֶלָשָמ לב וזרּוכְלמּ * ףלמ ולארי

 ונקלח זר ' ףיזרוצמב ונשדק ינוב זדפר וניזקונמ
 ונְליִחְנַהְו הנשל : ףָתעּושיּכ ּונָקְמַשְו " ףבוטמ ונְעְבש ' ףהרתְּ
 ילָאְרְִ ָב וחוְנו * ףשדק זרכש ןוצרבו ידָבָחֶאְּב וניהל יי
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 הנשה שארל ףסומ טפק

 םיִהְלֶא הרֶתַא יכ * תרֶמָאָּב ףרְבַעְל נבל רהטו יִִּמֶש ישדקמ
 ךַלִמ ' התא ךּורְּב * רעל יו תָמָא ּנָכלִמ  ףרֶבְרו * תמְא
 : ןורָכזה םויו * לֶאְרשְי () תנשה שדְקִמ * ץֶרָאָהילָּכ לע

 ולגנ ףינפל : סֶדְק יִּוצידלָּכ רקופו ' םֶלוע הָשָעְמ רֶבוז הָּתַא
 ינפל הָחְכש ןיִא : תיִשאַרְבַמַש תורְתְסנ ןומַָהו * זרומְלעַתִלְּב
 -לָברֶא רֶבּוז זדֶּתַא * ףיִנע דָנָנִמ רּתְסַנ ןיִאְו * ָךְרובְּכ הס
 היפ עורו ולגה ְךָמִמ רָחְכְנ אל ו סו ' לַעְפַמה

 קח איִבְת יִּכ * תרורודַהלָּכ ףוס דע שיִּבִמּו זדָפּוצ * ּוניִהְלֶא

 ןומָהְו ' םיִּבר זכיִשַעְמ רַבָוהְל ' שַפְנְו חּוְרלְּכ דקֶפהְל * ורב
 ּהָתוא םיִנָפְלִמּו ' ּתַעַדוה תאזָּכ תִישאְרְמ ' תיִלְכִּת ןיִאְל תור

 קח יִּכ * ןושאר בויל ןורָכז ' ףיָשָעִמ ערלחת םויַה הז ' תיל
 ' רַמָאָי וב תונירָמַה לע : בקע יהלאל טֶפשִמ ' אּוה לֶאְרַשיִל
 תּויִרְבּו ' עַבְשְל וזיִאְו ' בַעְרְל וזיִא * םולשל וזיִאו * ברָחל זיא
 ' הֶזַה םויהְּכ דֶקְפִנ אל יִמ * תֶוָמלְו םייחל םֶריִּכְזַהְל ' ּודְקפִי וב

 תוליִלָעְו * ותְּדְקְפו שיא השעמ ' אָּכ ךְנָפְל רּוציַהיַּכ רבו יִּ
 ' שיא יללעמ יִרָציו  ויַתּולּוְבִחַתְו סֶרֶא תובשחמ * רֶבַג ירעַצַמ
 ישרוד יִּכ ' ָךֶּבץִּמִאְתִי םכְרֶא ןבּו ' ךָחְּכְשי אלַש שיא יִרָשַא
 - רָבָ יִּכ ז ָךּב םיִסּוחְהלָּכ חַצְנְל ּומְלַּבי אלו ' ולָשָכי אל םלועל
 -תֶא םְַו : םֶלְּכ השעמ שרוד הֶּתַאְו ' אָּב היגפל םישעַמַה"לְּ
 .ףַאיִּבְַב ' םיִמָחְרְו העּושי רַבְְּכ והקו ' ּתְרְַ הָבָהְאְב חִנ
 לע ' :בהיללעמ ער יִנָּפָמ רָשְּבילֶּכ תָחַשְל ' לּוּכַּמַה יִמתֶא
 ' לָבָּת תורְפַעְּכ וערז ;רוברהל + ונחל יי הינָפל תָּב ונורְז

 ' חְנדתֶא םיִהְלֶא רכזי ' ּףָתְרוְתַּב בּותְכַכ : םָיַה לּוחְכ ייָאְצֶאָצְו
 רבע הָבִתַב ותֶא רָשֶא ' זדֶמַהְּבַהלָבתֶאְו * הָיַחָהלָכ תראו
 םיִהְלֶא עַמְשּו י רַמָאְְו : םָיָפַה וכשיו * ץֶרָאְהְדלע חור םיהלֶא
 -תֶא * םכָחְרְבַאתֶא * ותיִרּבדתֶא יהל רכז * םֶתְקַאְניַרֶא
 תֶא ףַאְו י בוקע יִתיִרְּבתֶא יתר" רמָאְגְו : בקָעָתֶאְו * קחי
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 הנשה שארל ףסומ צק

 : א ץֶרָאָקְו רו זבֶסְרבא יתירְבדרַא ףאְו קחְצ יתיר
 םּוחרו ןּונח ויָתאְלְפנְל הָשָע רֶכז * רמאל בּותְּכ ךשרק ירבדכו
 ' רַמָאְנְו : ותיִרְב :כלועל רי ' ויִאְריל ןתנ ףרט * רַמָאְו :
 םיִאיִבָגַה ךיִרְבְע ידי לעו :ויִרְסַח ברּכ םֶחָנִַו  ותיִרְּב םֶהָל רכזי
 רַמָא הּכ * רמאצל זכלשורי ינזָאְב תארו לֶה רמאל בּותכ

 ירחא ךּתְכְל ' יול תרַבָהֶא * ךיְרּועְנ דֶסֶח ךָל יִּתְרַז '
 יִתיִרְּבדִרֶא ינא יּתרַכִו * רַמָאְנְו : קרעּורְז אל ץֶרָאְּב ' רָּבְרִּ
 ֶּבַה ' רַמָאְנְו : םבלוע תי ףל יִתְומיקַהְו ' ףיִרּועְנ יִמיִּב ךֶתא
 וְרּכְָא רכז וכ יִרְּבִד יִדָמדיִּכ םיעּושְעש דל םָא םיִרְפָא יִל ריקי
 : יי"םָאְנ ּונָמָחְרַא םַחַר ול יִעָמ ּומָה ןבילע רוע

 ּונְדְקְפּו ' יִנַפְל בוט ןּורָּכְזּב ּונְרְכַז ' וניתרובא הלאו ּוניִהְלֶא

 ּניִהלֶא וניר * סרק יִמְש יִמְשמ *םיִמָחְרו העּושי תדקְפּ
 תַעְּבשנ רֶשֶא * הדעובשַהירֶאְו דֶפָחַה ערֶאְו * תרירָּבַהדרֶא
 רקעָש הָרְקִע נפל זדאְרְתו * חרָירְמַה רהב ּוניבָא זבֶהְרְבַאְל
 ויִמְחְר שבָכְו * חבה בג 'לע וב קח זרֶא ּוניִבֶא כרב
 ךסַעַכ"זרֶא ךיִמָתְר ּושָבְכי ןָּכ * כלֶש בֶבֶרְּב ףנוצר ץרושעל
 ףריעמו * ךמעמ ךפ+ ןורָח בושי ירדנה ָךְבּוטְבּו י ונילעמ
 ונְתְחטְבִזִרֶש רֶָבְּדַהדרֶא ' ּוניִהלְפ ! ּונְלדכיקו ' ךְרֶלַחְִ
 יִתְרַכְו * רימָאַּכ ףרובְכ יפִמ ' ּךָהְבַע הֶשמ יִרָי לַע ' ּףְַרַרותְּב
 ' םִיִרְצְמ ץֶרֶאְמ םֶהאדיִתאָצוה רָשֶא ' םכיִנושאר ריִרְּב םכָהְל
 - רֶכּוז יִּכ :  ינא כי יהלאל :םהל רהל "ישביונה ינעל

 ' ףְרּובְּכ אָסְכ ינפל הָחְכַש ןיִאְו י םֶלּועָמ אּוה הֶּתַא תוחָּכַשִנה

 ְךּורְּב ' רוכְזִת םיִמָחְרּב םּויַה (בקַעָי לש) ועְרַזְל קֶחְצִי ;רדקעו
 : תיִרְּכַה רֶכּוז י יי הּתַא

 ןִמ * םֶּמַע ברל ךשרק םע לע * ףֶרְובְּכ ןנַעְּב זְריִלְנִנ זָּתַא

 םּג ' רַהְט יִלפְרַעְּב םֶהיִלָע זריִלְגִנְו ךלוק זכַּעִמשה םימָשַה
 ' ָךֶּמִמ ּודְרָח ?ריִשרֶּב זרוירְבּו ' ְךיִנֶפְלִמ לָח ולָּכ םֶלּועַה
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 הנשה שארל ףסומ אצק
 י זרוָצַמּו ררות ףֶמעְל רָמְלְל * יִניִס רָהדלע ּונְּבְלַמ ּתולָגהְּב
 : שא זרובָחלמ ּףךֶשְרְק ?רורבדְו * ךלוק דוה"זרֶא םבעיִמְשַתַ
 : תְעַפּוה םֶהיִלָע רָפוש לוקבו היִלגנ םֶהיִלְע םיִקרֶבּו תולוקב
 תלק יהו רקְבַה תיויְהִּב * ישילָשַה םויַב יהיו ' ךֶתְותַב בוב
 רח * דאָמ קח רֶפש לקו * רֶהָה דע דַבּכ עו * זביקַרֶב
 קּזַחְו ףלוה רֶפשַה לוק יהיו ' רַמָאְנְו + הָנָחַמְּב רֶשֶא םעְהלְּב
 םעְמלּכְו * רַמָאְנְו + לוק ונע םיִהלֶאהְו ' רֶּבִדִי השמ * ראָמ
 רָהָה תֶאְו רֶפשַה לוק תַאְו ' םֶיִפלַהתֶאו תלוקַה"תַא םיִאר
 בּותַּכ ףשדק יִרְבַרְבּו + קחרמ ּודמעיו * ּועניו םבעָה אריו ןשע
 ' רַמָאְנְו : רָפוש :לוקּב " * זדָעּורְתְּ זביהלֶא קרְלע * רמאל
 ועקת * רַמָאְגְו + ! ךלִמה יִנָּפל ּועיִרַה ' רֶפוש לוקו תּורצְצַחְּב
 טָפְשַמ  אוה לארי קח יִּכ :ּונָגַח םויל הָסּכַּב ' רֶפּוש שֶרִחב
 והּולְלַה ' ושְדְהְּ לֶא וללה י * היּוללה * רמָאְנְו +: בקע יהלאל
 והלה : ! ולְרָנ בר והּוללה ' ּויָתְרּובְְּ והּוללה : : וזע עיקר
 ' לוחְמּו ףתַּב ּוהּוְלְלַה : רנו וב והּוללה ' רֶפוש עָקְתְּ
 יל והּוללה ' עמש יִלְצְלַצְ והוללה + : בָגִעְו םיִנמְּב ול
 ֶּרֶבַע יי לעו \ תהיוללה הָי .-לַהת קדַמָשִּנַה לכ : זדעּורְת
 סנְאַשנַכ * ץֶרֶא ינָכְשו 4 יבש לב 5 בּותָּכ סכיִאיִבְגַה

 םכויַּב הדָיָהְו * רַמָאְגְו : ועָמְשת רֶפּוש עָקתִרֶכְו ' וארת זירה
 ' רוש ץיִרָאְּב םכיִדְבָאָה ּואָבּו * ללוד רֶפּושְּב עקתי * פצוהה

 : םֶלשּוריִּב שרק רַהְּב ייל ּוָחַּתְשַהְו ' םִיִרְצַמ ץֶרָאְּב םיחְרגהְ
 זכיהלֶא יִנדאָו * וצח קְרֶבַכ אָצִו ' זדָאְרְי םֶקיִלָע יו * רַמָאְְ
 : םֶהיִלע ןְי זרואָבְצ יי + ןֶמיִת תרורָעְסְּב ףלָהְו ' עָקְתִי רֶפושַּ

 : ףְמולשכ לארי מע לע ןגְ
 אָשו ' ּוניקורחל לוד רֶפושָּב עְקּת ' ּוניִתּובַא יַהְלאָו ּוניהלֶא
 סָנּכ ּוניִתוצּופִנו * םיוגה ןיִּבַמ ּונְרּוזְפ ברקו י ּוניִתויִלַג ץּבְקְל סנ
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 הנשה שארל ףסומ בצק

 תריִּב םכלשורילו * זדָנְרְּב ךריע ןויִצְל ּונָאיִבְהו * ץֶרֶא יִתְּכרָיַמ
 תרונְרְק זרֶא ּףיִגַפל זדָשַעג שו ' םכֶלוע תרַחְמְשְּב ףָשָהְקִמ
 יפמ ' רבע השמ ירי לע ' ףֶתַרוְתְב ּוניִלַע הָּוְצמַּכ * וניתובוח
 ' םֶכָשרֶח ישארו םֶכיִרָעוְמְבּוסְבְתַחְמְש סויִבּוי רּומָאָּב רוב
 םֶכְל ויָקְו  םֶכיִמְלַ יִחְבַז לַעְו  םֶכיִתְלַע לע תרַצְצַחַּב םֶּתָעַקְת
 לוק עמוש זרְּפַא יכ : םְכיִהְלֶא יי יִנַָא םכָביִהְלֶא ינֶפל ןורְכל
 עמוש יי הָּתַא ּורְּב ' ָךָל-הַמּוד ןאְו * הָעּורְת ץזאָמּו * רֶפוש
 : םיִמָחְרְּב לֶאְרְשי ומע תַעּורָּת לוק

 הָרבָעָה תֶא בשָחְו סָתֶלְפְתַבּו לארי ךְמַעְב וניהְלֶא יי הַצְר
 ןּוצְרְב לדַּבַהִת הָבָחֶאְּב םכְתֶלַּפְתּו לֶאְרְשי ישאו ' יב ריִּבְרְל
 : ףפִע לַאְרְשָי תרְבָע ריִמָת ןּוצְרְל יִהְתּו

 ריִזִחְטה יי הֶתַא ךּורָּב ' םיִמָחְרּב ןויִצְל בוש וניְנַיע הָנְזֶחִתו
 : ןויצְל ותָנְבְש

 אוה הָּתַאָש ָל ונחנַא םידומ
 וניתרובת+ יהלתצו וניהל .
 ןנָמ ּונייַח רּוצ דִעְ טלעד
 ' רּודְו רודל אוה הָּתַא ּונְעשי

 לע ' ֶּהְלַהִּת רפַסְנו ףל הָרוְ
 -לעו ריב םכירופמהד ּונייח
 לעו ףְל זרודּוקפה ּוניִתומָשנ

 "רעו ּונמע זבוידְכְּבָש ףיסנ
 ילָכְבְש ףיִַובוטו ףיִתּואְלְפנ
 בוטה * םְֶרָהְצְו רֶקְבְו ברע תע
 םָחרֶמַהְו ' ָךיִמַחְר ּולְּב אל יִּ
 סֶלּועָמ ' ָיְרֶסַח ומת אל יִּ
 : ל וניּוק

 : ןנברד םידומ

 קרתהַאָש ףל ּונָחְנא םכידומ
 וניִתובָא יהלאו ּוניִהְלֶא יי'אּוה
 רַצוי ּונְרְצְוי רָשְּבְלָּכ יִהְד

 זרּואָרוהְו זרוכְרֶּב תריִשארְּ
 לַע שודקזהו לודגזד ךמשְל

 ונחת ןכ יּונְקְמְקוינְהייִחְהש
 ּוניִתרויִלַג ףופָאתרְו ונמיקתרו
 יקח רומָשל : ּףךשְרק תּורָצַחְל
 בָבְלְּב דְבְעַלּו ךנוצר תושעלו
 ְּ םידומ נאש לע ' םלש
 : תואָדוְהַה לֶא ףּורְּב
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 הנשה שארל ףסומ גצק

 : דעו םֶלּועָל ריִָּת ּונָּכְלמ ףֶמש םַמּורְִו ךרְכִתִי ֶלְּילְ
 : הַתיִָב יִנָּבלְּכ םיִבוט םיִּיַחְל בותְכּו

 ונעשו לאה תֶמָאְּב ךְמש"תַא ּוללֶהיו הָלָפ ףודוי םייחה לכו
 : תודוהְל הֶאְנ ףלו מש בוטה  הָתַא ךּורְּב * הֶלָס ּונְתְר

 רמוא הלפתה ץ"שה רזוחשכ

 - דְרותַּב תרָשְלשְמִַה הדָכְרֶכַּב ּונְכְרֶב ּוניִתובָא יהְלאָו ּוניְהְלֶא
 םיִנַהְכ וינָבּו ןרהא יפמ הרּומָאה ּךֶרְבַע השמ ירי לע הָבּותְּבַה
 יל ייפ י רי : ףרמשיו יי ףֶכְרַבַי ' רּומָאַב ףשודק סע
 : םולש ךְל םשיו ףיִלא ויִנַפ ו יי אשי : ניו

 -לָּכ לַעְו ּוניִלָע םיִמִחרו רָפַחְו ןח הָכְרְבּו זרבּוט םכולש םיש
 רואָב יִּכ יִנָפ רותָּב דָחֶאְּכ ונְל וניִכְ ונכרּב ךמע +כָאְרשי
 רֶקָרְצּו רֶקָח תרבָחֶאְו כיִיַח זררות וניהלֶא יי ונָל ְַּ היפ
 ףמע תרֶא ףרבל ףיגיעב בוטו םולשו םיחְו םכיִמָחְרְ כרב
 הדֶכְרְב םכייַח רפְסִּב : ףִמולשב הדעָשלָכב זרעדלְבְּב לארי
 תיִּב ףִמַעלָכְו ּונִחְנַא ףינָפל בתּכְנְו רֶכְּזִנ הָבּוט הָסְנְרַפּ םּולָשו
 : םּולָשָה הָשע יי הָּתַא ָךּורָּב ' םולשלו םיִבוט םיִיַחְל לֶארשי

 יִשְפַ ילְלְְַ הֶמְרַמ רַבְדִמ יִתָפְשּו ער יִנושל רוצנ * והלא

 ךיֶהוְצְמְּו ףֶתְרוְתְּב יִבל חַתפ הָיְהְת לכל רָפָעְב ישְפִנְו זכות
 טכָהְצִע רֶפָה זרֶרָהְמ זרע ילע םיִבָשוְחַהְילָכְו ישְפַנ ףודרת
 ' ךָעִמָי ןעְמְל זרשע ' ךמש ןעְמְל השע ' זתְבַשְחִמ *דקלקו
 ןוצלחי ןַעַמְל ' התְרוה | ןעמל זרשע ' ףתרשדק ] ןעמְל זרָשע

 ןויגחדו יפיירמשצ ןוצְל וז ינו ףניִמְי זרעישוה * ידיד
 דָשעְי תה ויִמורְמְב םכולָש קדשע : יִלָאְנְו ירוצ יי נפל יִבל
 ! ףינפלמ ןוצר יהי : ןַמָא ּורָמאָו לֶאְרָשילְּכ-לַעַ ּוניִלְע זכולָש
 ונימָיְּב זרָרַהְמְּב שִּדַקִפַה זריִּב הָנְבִיָש ּוניִתובָא יהלאו וניִהלֶא
 םיִנָשְכּו םלוע יִמיִּכ הָאְִּב ףְרְבַעג םָשו : ףְתְרוּכ ּונְקַלִח ןַתְ
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 םירופכה םוי תלפת רצק

 םיִנָשְכּו םלוע יִמיּכ םֶלָשּויְו הָרהְי תַחְנִמ ייל הָבְרְעְו : תוינומדק
 :תוינָמְרְק

 ((רוגבה. םגי תלפת
 =  !ּוניקלאל לָדְג ּובָה אָרְקֶא י! םש יִכ  הליענלו החנמל

 , ל ר דיני יִפּו חַתְפִת יִתָפְש יִנַא

 ₪ ןוילע לֶא ארונה רובְגַה - .. ו קָחְָ
 יִנָבְל לָאוג איִבַמּו תּובָא יִרְסִח רֶכוזְו לכה קדנקו םיִבוט םיִדָסח

 : הָבַהְאְּב ומש ןעמְל םֶהיִנְב
 ' םבייַחה רָפְסְּב ּונבְתְכְו ' םכייחב ץפ ףְלֶמ ' זייחְל ּונְרְכָ
 : םיִיַח םיהלֶא נע

 : םֶהְרְבִא ןנָמ ' התא ךּורְב * ןנְמו עישומּו רזוע ףלמ
 ' עישוהל בר זרֶּתִא םיִתִמ זדיחמ יִנדַא םכֶלועְל רוב זדָּתַא

 םיִלְפוְנ ךמוס םיִּבר םיִמַחְרְּב םיִתמ הָיַחְמ דָקָחְּב םיֶיח לָּכְלְבִמ
 יִמ רָפע יִנָשיִל ותַנּומָא םביקמּו םכירּוסַא ריִּתַמּו םכילוח אָפּורְ

 ַחיִמְצַמּו זרָיַחְמו זריממ ָךֶלָמ ףְלהַמּוְ יִמּו תורובָג לעָּב ףומְ
 : העושי

 : םיִמָחְרְּב םייחל וירָוצְי רוז ' םיִמָחְרַה בא וב ימ
 : םיִתַמַה הָיִחְמ יי הֶּתִא ףּורָּב * םיִתְמ תויַחָהְל המ ןִמֶאְנְו
 : הֶלָּפ ּולְלַהָי םוידלֶכְּב םישודְקּו שודק ףֶמָשְו שורק זרָּתַא
 "המ -לָכְ -לע ךתַמ'ִאְו ' ףישעמלַּכ לע וניהלא יי ךרְחפ ןת ןָכְב

 םיִאּורְּבַה - ל ווחַתְשיִו * םיִשָעַמַה -לָ ףוארייו * תאַרְּבְש
 ומ * םלָ בבל ךנּצְר זרושעל * ֶחֶא דנא םְֶכ שי
 ףְנִמיִב הָרוכְנּ ריב ו ' נפל ןוטלשהש ' וניהלֶא יי ונעְריש
 : ָתאְרָבָשְ"הַמ-לָּכ"לַע אָרּונ ףֶמְשו
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 םירופכה םוי תלפת הצק
 ' ףישרורל הָוְקְתְו * ףיִאריְל הָלהֶת ' מעל יי דובְכ ןת ןכְכ

 ' ףריעל ןושָשְו * ףִצְראָל הָחְמְש ' ל םיִלַחְיִמִל הָּפ ןוחְתַפּו

 הָרהְמְּב  ךֶחישְמ ישיְִָבְל רנ תַכיִרָעְו  ּףֶרְבַע דודל ןֶרְק ַחיִמְצּ
 : וניָקְיְב

 הדְנרּב םיִריִסחְו וזול ירשו * וחמש ואי םיקירצ ןֶכְבּ
 י הָלְכִת ןֶשָעּכ הלב הָעָשרָהְלְבִו ' ַהיִפְץַפְקִת הָתְלועְו * ולי
 : ץרָאַהְְִמ ןורָז תֶלָשְמָמ ריִבעְת יִּ

 ִּבָשִמ ןויצ רב ףישעמדלדדֶּכ ללע ףְרַבְל יי זדָּתַא ףולמַתְו
 ףפמש 0 ךשרק ריע זכְלֶשּריִב ו
 ; היּולְלַה רדָו רדָל ןויִצ ףָיהלֶא םֶלועְל יי

 הנ בובי יעל ולָא ןיִאְו מש אַ הָּתַא שודק
 ו הּתַא ףּורָּב : הקַרְצִב שדקנ שודקה לאָהְו טֶפְשּמַּב תואָרֶצ יי
 ; שורקה למה

 'ּונָּב זְריִצְְו ּונְתוא תבְהֶא * םיִמַעָהלָּכִמ ּונּתְרִחְב זרּתַא
 ונתברהו * ףיְרוצמְּב ונָתשדקו * תרונושְלַה-דֶּכִמ ּונָתְמַמורְו
 : ָתאְרְק ונילע שודקהְ לורָּנַה ףִמשו ' ףֶתְְבָעַל ונָבְלַמ

 קדָשְרָהְל זרָנַה תָּבשַהְ םוי"תֶא הָבָהֶאְב וניהְלֶא יי ּונְל תְתַ
 שוקל תדָחיִלְְל הָליִחְמְל הֶזַה םיִרפְּכַה (םיי תֶאְו הָחּונְמְל
 תַאיִציִל רְֶ 0 אָרְקִמ (הגחאג) ּוניִתונְוָעדלָּכ תרֶא ובלחְמל
 : םִָרְצַמ

 ב יש ור יובא ןורְכו ונודקפו וְנורכז ְַזְו רק
 תרי ףּמע"ַּכ ןורכזו ףשרק ריע םכָלָשּורי ןורכז רבע רוד
 זכיִיַחְל םיִמָחְרְלּו רֶסָחְלּו ןָחְל זרֶבּוטְל קרֶטיִלַפל ּךיִנפְל לֶארְש
 : הָזַה םיִרָפְכַה יי םולשְלּ

 ב וב



 1%6 5תטדסמ סת דצמ סגצ סע גדסאמאחא]די

 40 1םוגפ 8150 ₪786 סמסונג, () 1,085 ! טמוס 107 ק6סק]0ס ; 8 ₪000 תפס

 טוס 12086 וגס (08ע 1206 ; ₪ ק16881ם6 006 נמס 0 ועםס 8668 1106 ; מ

 60₪806מ06 מוס 12086 וא םס וא81| סל 1060 ; ןסק טמזס +םק 1320, 8

 וגמ(0 צד 617 3 עסטנש8| 0[ 1מ6 !םםק0סממ 0( 17 80עע8מ1 128710, 8מ0 8

 ץ6מסוט66 8ק]6ם000ע 10 126 502 0[ 10886, 1גק 82012600, 7[826001 1ם סוגע

8 

 ת0 ?ם6מ 106 ץופמ0ס0טפ 528|| 866 16, 8ם0 ,0100]6  126 טקץ181 06 ₪180 \

 מ 126 581ם15 סאוג]1 גם פסמפ ; םט1 1ם1ףטנוץ 5281[ 6 0טנממ, הם0 81[ גהממ6ע

 סן שנ6א606998 המופ 88 8080 ; חג6ת 1םסוג 581% 6תבסש6 116 00 מ1םוסמ 1

 116 כעספטומנקלגסוגפ סב 165 1.

 * מם 60 !םסט, 6ע6מ (םסוג, 0 1,085 | ץסושמ 0]8מ6 סטסע 81[ 1םֶע וס גמ

 סטמ+ 2102 186 20510606 01 117 ש1סנץ, 8ת6 ות 1608810, 126 617 סו גץ

 68000877 ; 88 11 18 וטענסמ גת 17 017 סע, * ב6 1,0אפ 581] עסושמ 1סצ

 סע 6ט6מ 1גֶצ 6300, (כ וסב | (ץסעב ₪0מ028110מ 10 ₪0מ078110מ. 11816-

 1טְנאה

 דיגסוג הע1 ]גס]ץ, 8ם6 12 םהתבס 18 108110] ; 80 2681008 160 (2616 18 0

 ₪00 ; םפ 15 18 טדרווסמ, * \מ0 126 [,סתפ 0[ 110815 5281] 00 6881600 ומ ןוט05-

 תוסמו ; 80 106 תס]ץ (306 81]8| 06 58201600 טק 01ק18ץנמ₪ גו 11011160125-

 תספפ." | 2108800 811 בסוג, (כ 1,082 | 16 ס1ץ גומש.

 ד"תסוג 85+ 6056 וג [עסמב 81] קססק16, +םסוג 858% 10760 1ג9, 80 טס

 טפ, הם0 6א81006 טפ 82076 81] תהונסמפ, 8ם6 1םסוג 5826000 טפ שופ 1ג7

 ססתתמר המ במ ; 806 עסט ₪6 ג 68 62 סוגע 1אותש | טוס ]גץ 0100

 הגס 851 681160 טפ כ 117 1081 3מ0 1017 תפנ6

 6 וא1וב 1סט6 886 1גסט שנטסמ טפו 6) 1/0580, סטע (100| [סא 'נזמ 38-

 תה יז, גפש 1 םופ כה 081ם-08ְק , [סע 50601068110ת הת6 1056, 80] 118 1287 7

 \1סמ6תבסמ%, 10ע קהע0סמ, 1סעשנז6מ688, 8מם0 הוסמ6מב6מ1 ; 8ם06 116ע60 0

 קפע0סמ 811 סטע 1םוףטוגספ, (1נג 1סט6,) 8 ]ס]ק 60םט008110מ, 8 וסתבסץ18|

 סוגע 0608026 [ץסמנ

 (0ט0ע (300, 80 6300 0[ סטע 1512698, 87686 1)סט 26 ]08860 00 יממ]

 11 סוגע ב6081, הם 126 תג6תבס18] 01 סט 1912078, 126 תבסתבסו8] 0[ 6

 165918, 16 סמ 01 12810 +בְצ 50עט8מ5, הת 16 תגסתמסו8] 01 1688 6

 ג ןגס]ץ סנוז, הם0 126 תגסמנסז!8| 01 811 !םֶק קססק]6, 116 ]0086 01

 הק 8800בם0, 60806, 8קקע086), 6 7 86000160, 6820, 191100, 4

 ע6מג6מוכ0ע60 1ם +בק קע656ם60,) [סע 126 ססוםומותש 0[ 8 תהקקק 17678060|06)

 אוב 07860, [!םטסטמ) 8ם0 תגסע6ץ) (0- [1₪ 8ם0 6860, סמ 18 ]287 7

0 

 6600 18 100100, () 1,052, סוגע 6300 | 10ע ₪000 ; 181[ טפ 1660

 ע1ום 8 ם1ספפומש ; הם 5806 וגפ [ב6ע60מ 10 6מ]סק !10 ; 86 שזה 16 וטסעס 1



 םירופכה םוי תלפת וצק
 ּוניִלָע םכָחַרְו ּונָנֶחְו סוח םכיִמַחרו הדעּושי רַבְַבּו ' םכיִיַחְל וב

 : הָּתֶא םּוחרָו ןונח ָךֶלֶמ לא יִכ וניניע ףיִלא יִכ ונעשו
 הֶזַה תֶּבְשָה  םּויָּב וניתונועל ו לַחְמ ּוניִתובַא יהלאו ּוניהלֶא
 דָגְנִמ וניתאטח) ּוניִעָשַפ רֶבַעַהְו הָחְמ * הֶזַה םיִרָפַּכַה (םויִב
 ףיתאטחו ינָעַמְל ףיִעשפ הָחמ אוה יכנַא יכנא רּומָאְּכ ףיניע
 הָכּוש ףיקאטח ןֶנָעְכְו ףיִעְשפ בכ יִתיִחָמ רַמָאְנו + רזא אל
 םֶכְתֶא רֶהָטל םכיִלע רַפְָכָי הֶזַה םויַב ִּכ רָמָאְגו : התל יכ יִלֶא
 וניִתובַא יהלאו וניהל תנשל) :ּורַהְמִּת יי נפל םֶכיִתאָטַח לָּכִמ

 ונָעְּבש ' ףֶתְּותּ ונְקְלָח ןתו ' ףיִתּוצְמְכ ונשדק ּונְָּונִמְב הֶצְר
 הָבַהַאָב וניהלַא / י ּונליחנהדו תבשל) ' ךַתָעושיִּב ּונְחְמַשְו * ךבּוטמ

 רַהָטְו 6 ףמש ישדקמ לֶאְרשי ָּב ּוחּוניו * ךשךק תּבש ןוצרֶכי
 יִטָבָשְל ןלְחְמּו לאְרֶשִיְ ןחלס הָּתַא יִּכ * תָמָאְּב ךּרְבַעְל ּונּבל
 אָלֶא חלפו לַחומ למ . ןיִא יעל רודָו רודדלֶכְּב ןורָש
 תונועלו וניתונועל חלוסו .. ְךְלָמ '  הָּתַא ףּורָּב ' (הֶּתִא

 למ * הָנְָו הָנָשלָכְב וניהומשא ריִבָעמּו * לאְרְְ תב ומע
 : םיִרּופְּכַה םּויָו * לֶאְרְשי () הנשה שְקְמ ץֶראָהלַּכ לע

 הָדבַעָה תֶא בשָהְו םֶחְלַפְתְבו לארי ףּמַעְּב וניִהלֶא יי הצר
 ןוצְרְּב רלְּבַקִת הָבַהֶאְּב םכָחְלְפְּו לֶאְרְשָי ישאו ' ּףָהיּב ריִבְרל
 : ךָּמִע לֶאְרשְי תֶרבע דיִמָּת ןוצְרָל יִהְהּ

 ריזַחפה יו הָמא ורב סיִמַחְּ ןויצ ךְבּושב ּוניִיע הָניזַחַת
 : ןויִצְל ותָניִבְש

 : ןנברר םירומ אּוה הָּתַאְש ל ונחנא םידומ

 הרֶתְתְאש ךל ּונָחְנַא םםידומ | ּושזְרוכָה יהלתצו וניהל
 ונתמָא יִהלאָוּוניהלֶא יי אוה = ןנָּונָיַח רוצ דעו לשל
 רצוי ּונְרְצוי רשְּבְידֶכ יהלְמ< = ' רוד רורְל אּוה הָּתַא ּונעָשי

 זרואַדוְְו ערוכְרְב ;ריִשארְּב לע ּהֶָלַהָּת פס ףָל הנ
 לע שורקזרו לורָגה ךְמשל | דעו ףֶרָיְג זכירוסָמזד ּונייח
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 םירופכה םוי תלפת זצק

 לעו ףְל זרודּוקפה ּוניִתומְשנ

 "רעו ונמַע זבויילֶבְּבְש ּףיִִנ
 -לָכְּכִש ףיתרובּשו ףיָתואְלְפנ
 בוטה 'םֶיְרָהְצְו רקְבַו ברע תע
 םֶחְרַמִהְו ' ףיֶמָחְר ּולָּכ אל יִּ
 םֶלּועָמ ' ּיִרְסַח ּומָה אל יִּ

 ונִיחְת כ ּונָתְטיקְוונָקיִיִחְהְש
 וניְריִלְג ףוסָאְתו ּונָמיקְּ
 היקח רומָשל ּףךשדק תורָצַחְל
 בָבְלְּב רעל ּךְנוצְר תושעלו

 ' ָךְל םירומ ּונָאָש לע ' םֶלְש

 : תואְרוְהַה לֶא ָךורָּב

 ל וניוק

 : דַעַו םֶלּועְל דיִמָּת ּונָּכְלַמ ףֶמש םַמּורְתיִו ּךַרְּבְתִי םֶלְּכ לח
 : הָתיִרְב יֶבלָּכ םיִבּט םִיַחְל בות

 ונְתְעּושי לאָה תַמָאּב ךַמש-תֶא ּולְלַהִיְו הֶלָפ ווי םיִיִחְה לכו
 תורו הֶאְנ ויל 6 בוטה יי הָּתַא ףּורָּב ' הֶלָס ּונְתְַע

 םיִנהְ יב ו ןר והא יִפָמ הָרומָאָה ד הרבע ז הָשמ - לע הָבּותְכַ

 היִלא ונָּפ ו רפי : ךרמשלו י ףכְרבְו * רּומָאְּב ףשורק םע
 : םולש ףל םשיו ךילא ויִנּפ י ! אשי : ךנתיו

 לכ יענבו החנמב תירחשב

 דלָּכ לע ּוניִלְע םבימחרו רֶסַחְו ןח הָכְרְבּו הָבּוט זכולָש םיִש
 רוב יִּכ ךיִנַפ רוב דָחְאְּכ ונַלּכ ּוניִבֶא ונכְרב המ לארי
 הֶקְרַצּו רֶקָח תרבָהֶאְו םכייח זררות ונהל יי ּונְל תִרַתָנ דיפ
 ּףְמַעְתֶא רב ךיניעְּב בּוטו םבולשְו םִיַחְו םכיִמַחְרְו הדָכְרְְ
 זֶכְרְב זכייה רפְסַּב + ּףֶמולשב הָעָשלֶבְבּו תרַע-לָכְב לארשי

 תי מעלָכְו ונח ףינפְל בְַכְִו רכנ הָבּוט הָסְנרּו םולשו
 םּולשַה השע יי הָּתַא ףּורְּב ' םּולָשְלּו םביִבּוט םיִיַחְל לֶאְרְשי

 תיברעב

 למ אּוה הָּתַא יִּכ םֶלועְל םיִשָת ףךִמַע לֶאְרֶשי"לע בר םולָש
 לבב לאְרְשְי ףמעתַא ךרֶבְל עב בוט ' םולָשַהלָכְ ןורָא
 רפסב | 0 2 תַע

9 | |00 
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 םירופכה םוי תלפת חצק
 וניהלַא פל רַמּולי ףרע ישו םיִנָפ יזע נא ןיִאְש 'ּונתֶנְִַמ
 :ּונאָטַחּונֶחְנַא לבא ' ּונאָטֶח חאל ונְחְנַא לק 'ּוניִתובָאי יהל

 ּונְרְְמ [- בכ ערוצי רש רגל ונסְמָח נד
 עשר ' ףרַע ונישק ' ונְְרֶצ ' ינעשפ ' ונוס נצא
 יטפשממו ףיִתוצְמ ונרס י ּנעְתְעִת יונית נבע ' ונָתְחש
 יִכ * ּוניִלִע אָּבַהלְּכ לע קיִרַצ הֶּתַאְו : ּונל הָוש אלו * םיבוטה

 : ונעשה ּונחְנָאְו ישע תמֶא
 י םיִקָחְש ןָכוש ּהיִנַפְל רפַסְנדהַמּו  םּורָמ בָשוי ּףיִנָפְל רַמאַנהַמ
 : עַרוי הֶּתַא תולגגהו תורָתְחִנַהלָּכ אלַה

 שפוח הָּתַא : יִתדִלְּכ יִרְתְס תומולעתו ' םלוע זר עדו הָּתַא

 או * ךפמ םֶלְַּג רד יא: בלו כ ןחובו "ב יָרל
 ל וניהְלֶא :י ףינפלמ ןוצר יהי ןכְבּו + ונע רָננמ רָתְס
 -לָּכ לע ּונְלְדלָחְמַתְו ' ּוניִתאטַחְלָּכ לע ּונְל חַלְסִּתַש * ּוניִתובַא
 :ּוניִעָשַפדלְּכ לע ּונְלדרַפְכְתּו ' ּוניִתּונוע
 : ןוצְרְכּו ָנוְאְּב ףינפל ונאטֶחַש אָטַח לע

 : בלה ץיומאְּב ףינפל ּונאָטְחְש אט לע
 : תַעַר יִלְבְּב היגפל ונאטחש אָטַח לע

 : םִיְִפש יּוטְכְב נפל ונאָטְש אח לע
 : תור יּולְְּב ּךְנָפְל ּונאָטֶחְש אָטַח לע

 : רֶתָפִבּ יּוְנְב נפל ונאָטְחְש אְטח לע
 ; הָמְרַמְבּו תַעַרַּב ףיִנפְל ּונאָטְחְש אָטַח לע

 ; הָפ רּוּבדְּב ףיגפל ונאָטִחְש אָטָח לעו

 = = + ער תַאָנִחְּב נפל ונאָטְסְש אט לע
 : בָלַה רוהרַהְּב ףנְפְל ּונאָטְחֶש אטח לעו

 : תּונָז תריעוּב נפל ונאָטָחְש אטח לע
 תאנוהב + בלה רוהרהב * המרמבו תערב *הפ רובדב * ה"וו 'ר רורס יפל ח"ע רדס *
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 םירופכה םוי תלפת טצק

 : הָפ יּוְּ ךְנְפְל ּונאָטְְש אטח לע
 : םירומּ םירוה לּוזְלִַּב ךינפל ונאָטֶחָש אָטַח לע

 : הָנְנָשַבּו ןודְזּב ךיִנַפְל ונאָטְחְש אָטַח לע
 : דיק ינפְל ונאָטְחְש אָטַח לע

 : םֶשַה לּולחְכ ףְנַפְל ּונאָטְחַש אטח לעו
 : םִָתְפְש תֶאְמְְכ ףנְפְל ּונאָטְחְש אָטִח לע

 : הָפ תּושְפטְּב ּיִנַפל ּונאָטָחְש אָטַח לעו
 : עַרֶה רָציְּב ּךיִנַפְל ונאטָתש אָטַח לע

 : םיִעְדְוי אלְבּו םיִעוְּב היל ונאָטָחְש אָטַח לע
 0 ּנְלירַּּכ  ּונְלַלַחַמ * ונל חֶלְק ' תוחילס ולא םֶלְּכ לע

 : בוְְבּו שחְכְב ףיִנַפְל ונאָטֶחְש אטַח לע
 : דַחְשתַפַכְּב יל ּונאָטְחְש אָטַח לעו

 :ןוצְְּב ףְנְפְל ּונאָטְחְש אָטַח לע
 (ןעה תיאיטנ א'ג) : עָרָה ןושלְּב יִנָפְל ונאָטחש אָטַח לעו

 : ןֶתַמְבּו אָשַמַּב ךיִנָפל ונאָטָחש אָטָח לע
 : הָּתָשְמְּ לָכְָמְּב הינפל ּונאָטַחְש אָטַח לע

 : תיִבְַמְּו ךָשנָּב נפל ּונאָטְָחש אָטַח לע
 (ןרג תוטנכ א'נ) : הפ לּובנָב ינפְל ונאטחש אטַח לעו

 : וניִתותְפש חישב היפ ונאטָחש אָטַח לע

 ןיָע רוקשב נפל ונאָטָחְש אָטַח לע
 : תּומְר םִיְניִעְּב ּךיִנַפל ּונאָטֶחש אָטַח לע

 : חַצָמ תב יִנַפְל ונאָטַחְש אט לעו
 ! ּונְלירפָּכ * ּונְלְדְלַחָמ ' ּונְלְחַלְס ' :תוחילס הלא םֶלָּכ לע

 : לועדתקיִרְפִּ נפל ונאָטְחש אָטַח לע
 תושפטב -- * םירומו םירוה לוזלזב + הגגשבו ןורזב + תונז תודיעוב * הפ יודוב יער

 "וגו וניתותפש חישב - ןיע רוקשב י בזכבו שחכב י דחש תפכב -- יי םיתפש תאמטב י הפ
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 םירופכה םוי תלפת ר
 ; תּוליִלְפַּב יִנַפל ּונאָטָחֶש אַטַח לַעְ

 : ער תִירְצּכ ףְנָפל ּונאָטְחְש אטח לע
 : ןיִע תּורַצְ ץףיְנְפְל ּונאָטְחְש אָטַח לע

 : שאר תּולקּב רינָּפְל ונאָטָחְש אָטָח לע
 : ףרַע תוישקב ףינפְל ּונאָטְחְש אָטח לעו

 : ערֶהְל םָילגר תצירְכ נפל ּונאָטֶחְש אָטַח לע
 6: לֶכְרּב י'ע תּליכרב נפל ונאָטֶחְש אָטח לעו

 : אְוְש-תַעּובָשב נפל ינאָטָחְש אָטַח לע
 : םֶגַח תַאְנָשְב נפל ּונאָטְמְש אָטַח לע

 : רָידתַמּושְתַּב ָיִנָפְל ונאָטְחְש אטח לע
 : בָבִל ןוהַמתְב ּיִנַפל ּונאָטֶחְש אָטֶח לעְו

 : ּונלְדרֶפּכ ' ּונְלְלַחְמ ' ּונְליחְלְַס 6 תוחילס חול םֶלָּכ לע
 : הלוע םֶהיִלְע םיִביִח ונאש םיִאָמִח לעו

 : תאָטַח םֶהיִלָע םיִבָח ּונָאְש םיִאְטָח לע
 : רֶרּויו הלוע ןֶּבְרָק םֶהיִלְָע םיִבָיַח ונאש םיִאָטַח לעו
 : יּולָתַו יאדו םֶשֶא םֶהיִלְע םיִכָּיַח ונאש םיִאַטַח לעו

 : תּורְרַמ תַּכַמ םֶהיִלְע םיִבָיַח ּונָאָש םיִאָטַח לעו

 : םיִעָבְרֶא תּוקְלַמ ֶהיִלָע םיִָיִח ּונָאְש םיִאְטָח לע
 : םָיִמְש יריב הָתִיִמ םֶהיִלָע םיִּבַָח ּונָאְש םיִאָטַח לַע
 *: יריִרְעו תַרָכ םֶחיִלָע םיִבָיַח ונָאְש םיִאְטַח לעו

 ' יד זריִּב תרותימ עַּבְרִא םכֶהיִלָע םיִבּיַח ּונָאְש םיִאָטַח לעו
 תוָצַמ לַעְו ' הָשַע תוָצַמ לע * קֶנְחְנ ' גרה ' זרֶפְרֶש ' הדֶליִקְס
 ' הֶשע םּוק הב ןיִאָש ןיִבּו  הָשָע םּוק ּהָּב שיש ןיִּב ' הָשְעִַת אל
 רָבְכ ּונל םיולנש-תא ' ונל םָיּולְּג ניאְש-תֶאְו * ונַל םיּולְגשְ"תַא
 ול םָיּולג םֶניאְש"תַאְו * םֶהיִלָע - ונידוהו * 2-2 םּונרַמַא
 וניהלא ייל תרֶתְסְּנַה ה רַמְָאְגש רָבְדּכ * םיעּודיו םִיּולג םה הינַפל

 : ונל רפכ ונל לחמ ונל חלס תוחילס הולא םלכ לעו א"נב *
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 םירופכה םויל ףסומ אר

 הָרותַה יִרְבְּדְלְּכתֶא תושעל * םֶלּועדדע ּוננָבְלּו ונל תלה
 רוד" ןורשי יִטְבשְל ןֶלָחְמּו' לֶאְרשיַל ןחְלָס הָּתַא יִּכ : תאּוה
 ; (הָּתֶא אָלֶא - לֶחומ ְךְלָמ ּונֶל ןיא רעל ודו

 ולָאְּכ יִתְרַצונש ויָשְכַעְו * יאַדְכ יִניא יִתְרַצונ אלש רע יִהלא
 היפ נירה : יִתָקיִמָּב רֶמחְו לק י יִיחְּב ינָא פע * יתרצונ אל
 7 יחל . הונפלמ ןוצר יִהָי : המ הָשּוב לט לכ

 : םיעְר ששלחו ויו ידי - . למ םיִברה הימַחְב

 ישְפנ יללקמלְו המרמ רּבדִמ יִתְפשּו ערמ ינושל רוצנ יַהלֶא
 ךיִתוְצִמְּו ָךֶהֶרתְּב יִבל חֶתּפ הָיְהְת לכל רֶפְעָּ ישפַנְו םכודת
 זכָתְצְע רפָה זִרַהְמ זרַעַר ילע םכיִבָשוחַ"לֶכְו ישפנ ףודרּת
 ' עמי ןעמל זרשע ' ףֶמש ןעמְל הֶשע ' םֶּתְבַשְחַמ *דקְל
 ןוצלחי ןעמל " ףרוזר ןעמל זרֶשַע ' ףרשדק ןעמל זרשַע
 יל ןייִָהְו יפדיִרָמא ןוצרל יהי : יננעו נימי העישוח ' ְּרִיִי
 םולש השעי תזוה ויָמורְמְּב פולש הָשע : יִלָאְגְו ירוצ יי ףינפל

 וניִהלֶא  נֶפלמ ןוצָר יהי : ןמָא ּורְמַאְו לאְרשי"לָכדלעְו ונילע
 ונְקְלַח ןַתְו וניִמיִב הֶרְהְמְּב שקמה תיִּב הָנְּביִש ּוניִתובַא יהלאו

 : תויִנומדְק םיִנָשְכּו סֶלוע יִמיִכ הֶארְיִּב ךְרְבִענ םֶשְו : ךֶתְרותְּב

 : תוינְמְדְק םיִנָשְכּו סע יִמיִּכ םֶלָשּויִו הָרּוהְי תַחְנִמ ייל הָבְרָעְ
 : ט"ל ףרב * תבשב ףא הליענבו תבשמ ץוח תירחשבו תיברעב ונכלמ וניבא םירמואו

 רופכ םויל ףסומ תלפת
 :ּוניִקלאְל לדג ּובָה אָרְהֶא יי םש יּכ
 : ְךֶתְלִהִ דיִגְי יִפּו חֶתְפִּת יִתַפָש יִנדַא

 יָהלֶא זכֶהְרְבַא יהל ּוניִתובָא י יהא וניִהְלֶא '  הָּתַא ורב
 למוג ןוילע לא ארונהו רובה לודנח לאה בקע יהלאו קָחְצְ
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 םירופכה םויל .ףסומ בר
 ינָבְל לָאּונ איִבְמּו תּובָא יִדָסַח רֶכוזְו לכַה זדנקו םיִבּוט םיִרָסַח

 : הָבַהְאְּב ומש ןִעְַל סָהיִנְ
 ' םיִיַחָה רֶפְסּב ּונְבְתְכְו ' םיִיַחְּב ץפִח ףלְמ ' םיִיַחְל ורב

 : םיִיַח םיִהְלֶא ּךְנעְמְל
 : םָהְרְבִא ןגֶמ '  הָּתַא ףּורְּב * ןִנֶמּו עישומו רזע ָךלִמ
 ' עישוחל בר זדָּתַא םיִתְמ זדָּיַחְמ 'ִנדַא םלועל רוב זדָּתַא

 זכילּפו ךמוס םיִּבַר םיִמָחְרְּב םיִתְמ הָיִחְמ דָסֶחְּב םייח לָּכְלַכְמ
 יִמ רָפְע יִנָשיִל וזרֶנּומָא זבָיקְמּו םםירּוסַא ריִּתַמּו םילוח אָּפּורְ
 ַחיִמְצַמְו זדִיַחְמּו זריִמָמ ףַלֶמ ףָל-הֶמּור יִמּו תורּובָג לעּב ףומּב
 : הָעּושי

 : םיִמָחְרְּב םיֶיחל ויְִוצָי רוז ' םיִמָחְרַה בא ּףומְב יִמ
 : םיִתמַה הָיִחְמ יי הָתַא ורב ' םיתִמ תויַחְהל הָתַא ןִמָאְ
 ; הָלָּפ ךּולְלהָי םוידלָכְּב םישודקו שודק ּףמָשְו שודק זדַתַא
 -הַמ"לָבלעַ ּךְתְמיִאְו * ףישעַמהלֶּכ לע ּוניִהלא יי ךרַחפ ןַּת ןֶכְב
 םיִאּורְבַהלָּכ נפל ּווחַתשיְו * םיִשעמהלָכ ףוארייו * תאְרְבש
 מכ * םֶלָש בֶבְלְּב נוצר ערושעל * תרַחֶא הדָּדְנָא םֶלְכ ושי
 ' ףָעַמיַּב הרובנו ףרָיְּב וע ' ריגל ומלשהש * ונחל יי ונעריש
 ! ָתאַרָּבשדהַמדלָּכִילְע ארונ ףךמשו

 ' ךישרודל הָוקְתְו ' ארי הֶלָהְת מעל י רוכְּכ ןַתןֶכְּ
 ' הריעְל ןוששו ' ףצְרַאל הָחְמש * ףל םכילחָיְמל זרַפ ןוחַתּפו
 הָרָהְמְּב ' ףָחיִשִמ -- רַנ תַביִרַעְ בע דודל ןרק תַחיִמְ

 נימי
 הדָנרְּ םיִיִסְַו לע םכירָשיִו * וחָמְשיו ואי םכיקידצ ןכְבּ
 ' הֶלְכִּת ןָשעְּכ ּהֶלְּכ הָעָשְרַהְִלְכְו ' ָהיִפיַפְקִת הָתְלועְו * ולי
 : ץֶרָאָהְְִמ ןורֶז תֶלָשַמִמ ריִבעִת יִּ

 ןכשמ ןויַצ רב ' ָיָשַעָמיְּכ דע ףדבל ?י תא ךולמתו
 ךלמי * ךשרק ירָברְּב בּותְּכַּכ * ףשדק ריע םֶלֶשּוריִבּ ' ֶרִובְּכ
 הָיוללה הו רדֶל ןויצ יהא םֶלּועְל יי
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 םירופכה םויל .ףסומ גר

 הָבְִו בותְכַּכי ּיְָעְלַּבמ ּהולֶא ןיִאְו ךֶמש אָרונְו הָתַא שורק
 יי הָּתַא ורב י הָקָרְצִּב שדקנ שודקה לֶאָהְו טֶפָשָמַּב תואָבְצ יי
 : שוקה ףֶלפַ

 ּונָּב זרי'ִצְרו ונְתוא תְבְהֶא ' םיִמעָהלֶּכִמ ּונָתְרַחְב זדֶּתִא
 ונתְברְקו * ּףיִתרוצַמְב ּונַתְשדְקְו * ?רונושְלהד"ֶּכִמ ּונָּתְמַמורְ
 : תאַרְק ּוניִלְע שוקה לּודגַה ךֶמְשְו * הרבע ונָבְלִמ

 קרשרקל זדָוה תָּבשַה םוידתֶא הָבָהָאְּב וניִהְלֶא יי ּונְלְָתִתִ
 יש הדָחיִלְסלְ הָליִחָמִל הָזַה םיִרפְכַה (םוי תא הָחּונמְְ
 תַאיִציִל רֶבַ שדה אָרְקִמ (הנחאנ) ּוניִתונְועְלָּכ ערֶא ובד -לֶחְמלְ
 : םיִרְצִמ

 ןיִאְו ' ּונְתְמְרַא לעמ ונקחרתנו * ונצראמ ּוניִלָּ ּוניִאַטַח יִנָּפִמו
 לודגה תב ' ָךַתְריִחְּב תיִבּב ּוניִתובוח תושעל םיִלוכָי ּונָחְנא

 ' ףָשְךִקִמִּב הָחּולשַה רָיַה יִנְּפַמ * ייִלָע ףמש אְרְקִנש שודקהְו
 בּושָתָש ןֶמָחְר ךֶלָמ ּוניִתּובָא יהלאָו וניקלֶא י ךיִנֶפְלמ ןוצר יחי
 הָרַהְמ ּוחְגְבִהְו 'םיִּברה ּיִמַחְרִּכ ףשדקמ לעו 'ּוניִלָע םֶחְרַתּ
 ' הָרֶהְמ ּוניִלָע ףתּוכלַמ דובְּכ הֶלַג יּונָכְלַמּונִבֶא ' ודובְּכ לָּדְגְתּ
 םיוגַה ןיִבמ ּוניְרּוזפ בֶרְָ ' יָחלָּכ יִניִעְל ּוניִלָע אָשָּנִהְו עפוהו
 "רעמ הרע | ןויִצל ונאיבַהו * ץֶרֶא יִתְּכְריִמ סָנַּכ ּוניִתוצּופְנו

 תֶא היגפל הָשַעַנ םָשְו ' םֶלוע תַחְמְשְּב ּךָשָבְקִמ תב םלשּורילו

 הגשג)* םֶתבלהְ יפו םֶרְדְסּכ יִיִמִת וקובה תור
 ביִרְקִנְ הֶָשַעַנ ' הֶּזַה םיִרְּפַּכַה םוי ףסּומ תֶאְו (הזה תבשה םוי ףסומ תאו

 'ֶַרוְּ וניִלָע תְבהָּכש ּמָּכ 'ףנוצְ תוָצמּכ ' הָבַהֶאְּב נפל
 : רּומָאְּכ ףֶדובְכ יִּפַ ֶּרְבַע הָשמ ירָיזלע

 םירמוא תבשב

 םינרשע ינשו * םֶמיִמְּת הָנָשיִנַּב םיִשְבְכְדיִנש תֶּבָשַָה םויִבּ
 תלע"לע ּתבָשָב תַבש תלע : וכְסנְו ןמַשב הֶלּולּב הָחְנִמ תֶלְס
 6 הָכְתְנְודיִמָּתַה
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 םירופכה םויל ףסומ רר

 סתיו סֶכְל הָיְהִי שֶרְקְאַרְקִמ הזה יִעיִבְשְחד שְרְחל רושעבו
 : ושעה אל הָכאָלְמלְ סֶכיִתְשפַנ תֶא

 דָחֶא לא דָחֶא רק ןַּב רפ חג חי ייל זרלע זתְבַרקהְ
 סֶהיִּכְסִנְו םֶתחְנִמּו :ֶכָל ּויִהְי םמיִמְּת * הֶעְבַש הָנָשייִנּב םיִשְבּכ
 ןורָשעו + לדיִאְל םיִנרֶשָע ינשו רפל זכיִנרָשַע השלֶש רָּבְמּ
 :םֶתְבְלַהְּב םיִריִמְתיִנָשּו רֶפַכְל םיריעָש ינו ּוּכְסַנְ זיו שבב

 זכע ' נע יפצרוקו * תרָּבש יִרָמוש * ףְתּוְכְלַמְּב וחַמָשִָנ תבשל
 וב ָתיִצְר יעיִבְשבו ' ףֶבוטמ ּוגְנִעְתִיו ועְּבְשָי םֶלְּב ח יעיִבש ישדקמ
 ( תיִשאַרְב הָשַעַמְל רכז * תאָרְה ותוא םיִמָי תּרְמֶח ' ותָשִדְקְ

 הֶזַה תָּבשָהְ םויְּב וניתונועל לַחְמ ּוניִתובַא יחלאו וניִהְלֶא
 דַנָנִמ (וניתאטח ּוניִעָשִּפ רֶבְעֶַהְו הָחְמ ' הֶזַה םיִרְפְּכַה (םויִב

 ךיתאטחו ינַעמְל ףיעשפ הָחַמ אוח יִכְנָא יִכנָא רומא ָךינִע

 הָבּוש ףיתאטח ןֶנָעְבו ףיעשפ בָעְכ יתיִחְמ רַמָאְנו : רזא אל
 םֶכְתֶא רהטל םֶכיִלָע רפי הַָה םייביִּכֶמָאְנויִתְלאְג כ יל
 וניתובַא יהלאו ּוניהלָמצ תנשל) : ּורָהַטַת יי ינפל םֶכיִתאַטַח למ

 ונעְבש ' ָףְתְרותּ ונקְלַח ןתו ' ףיתוצמב ּונשדק ּּנהָחּוְנִמַב הַצְ
 הָבָהֶאְב ּוניִהלֶא יי ּונְליִחְנִחדְו תנשל * ףַתָעּושיִּכ ּונָחָפַשְו * ךבוטמ
 רַהַטְו י ךֶמֶש יש לֶאְרְשַי ּהָב וחּונַו * ךשדק תַּבַש ןוצרֶבּו
 יטְבשל ןֶלֶחְמּו לֶארשיל ןחלס הָּתַא יִּכ * תַמְאְּב ךּרְבַעְל ּונָּבל
 אָלֶא -- לחומ ףלמ ונל ןיִא יַדָעְלּבִּ רודָו רוּדדלֶכּב ןּורשי

 תּונועְלְו ּוניתונןעל חלוסו לַחומ ףְלִמ '  הֶּתַא ורב ' (הְּתא
 למ * הָנָשְו הָנָשלֶכֶב ּוניִתומָשַא ריִבָעַמּו * לארי תיִב ומע
 : םיִרָפּכַה םְִו * לֶאְרְשַי () הנה שדקמ ץֶראָהְּכ לע

 הָרבָעַה תֶא בשָהְו םֶתְלַפְתַבּו לֶארשי ּךמעְּב ּוניִהְלֶא יי הַצְר
 ןוצְרְּב "לַּבַקִת הָבַהְאּב םכקְלַּפְתו לֶאְרְשָי ישאו ' ףַתיִּב ריִברל
 : ךמע לארשי תַרְבָע דיִמָת ןוצְרְל יִהְהּ
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 םירופכה םויל ףסומ = הר

 ריזחְפַה יי הָּתַא ורב םיִמָחְרְכ ןייִצ שב ונע הָנַזַחהְ
 : ןויַצְל ותַניִכָש

 אּוה הָתאש ל ּונְחנַא םידומ
 וניתרובת+ יהלתצו וניהלה

 ןגַמ ּונייַח רוצ דַעְ לוע
 ' רוד רּודְל אּוה הּתִא ּונעשי
 לע י ָּהְלהְת רַפְסְנּו ךל הדונ
 דעו ּףְרָיְּב וםירוסמזר ונוח
 לעו ךֶל ?רורוקפה ּוניִתומָשנ

 "עו ונע םכוידְמְבָש היפ
 ילָכְּבְש ףיִזְובוטו ּףיָהואָלְפִנ
 בוטה ' םרָהְְו רקְלַוכְרַע תע
 םֶחְרְמַהְו ' ףימָחְר ּולָּב אל יִּ
 םֶלועָמ ' ףיְרְסַח ומָת אל כ
 : ָךְל וניל

 : ןנברר םירומכ

 תדָתְמש ל ּונחְגַא כידומ
 וניתובא יהלאָו וניִהְלֶא ! אוה
 רָצְוי ּונְרְצוי רָשְּבייֶב יהל

 זרואַדוהו זרוכְרְּב זריִשאְרְּב
 לע שורקזדו לודגזר ּךֶמָשְל

 וניַחָתּכ ּונָתְמיקְונָהייִחַהְש
 וניתְריְלַג ףוסָאְתו ונמיקרו
 יקח רוטשל ףשדק תוורְצַחְל
 בֶבָלְּב ְִּבַעְלּו ףנוצְר הושעלו
 ' ךְל םידומ ּונאש לע ' םֶלֶש
 : תואָדוהַה לֶא ורב

 : רַעָו םֶלועְל ריִמָת ּונְכְלִמ ףמש םַמּורְיִו ףרְכִתִי םֶלְכילַע
 : ךַתיִרְב יִנְּבדלָּכ םיבוט םיִיַחְל בּותְכְו = |

 ונתַעּושי לֶאַה תָמָאְּב ךמש"תַא ּולְלִהיִו הֶלָּפ ףוךוי םיִיַחְה לכו
 : תודוהל הֶאְנ ּךְלּו ךֶמִש בוטה יי הָּתַא ורב ' + ונָתְרזעו

 רמוא הלפתה ץי"שה רזותשכ

 קרְרותְּב תרָשְלֶשִמ ה זרדֶכְרְבַּב ּונכרב וניתובא הלאו וניִהְלֶא

 יניב ןרַהָא יִפַמ הָרומַאַה דע הש ירי לע הָבּותְכַה
 ףידקא ויִנָּפ 5 רש + ךְרָמְשו  ךכרבי * רומָאכ ךשורק םע

 : םּולָש ךל םָשִיַו ףילא ינְּפ ו אשי : ָךְנחיו
 -לָּכ לעְו וניִלָע םיִמחרְו רֶָקַחָו ןח הָבָרְבּו קדבוט .םבולש םיש
 רואָב יִּכ ּךינָּפ רותָּב רָחֶאְּ ונל וניִב ּונכְרְּב מע לארי
 קדֶקָרְצּו דֶָתָה תרָבְהְאְו םכייַח זררות וניהלא " ונל ּתְתָנ ףיִנּפ
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 םירופכה םויל הליענ תלפת ור

 ּךמַע זרֶא כל ףינעְּב בוטו םולָשְו זכייחו םכיִמָחְרִו זדָכְרב
 רֶכְרָּב םכייח רָפְסְּב : המּולָשְב זרעָשלֶכְב זרעז -לכב לֶארשי
 - תיִּב ףִּמעלכְ ּונָחְגִא נפל בְכִנְו רְַנ חוט הָסְנְרפו םולָשו
 : םולשָה השע יי הָּתַא ךורְּב ' םּולָשְלּו םיבוט םיִּיַחְל לֶאְרֶש

 ןיאו * תירחשב ומכ הרשע הנומש ןיללפתמ החנמבו * תירחשב ומכ אטח לע "רוה

 : חבושת תבשב ומכ תבשב קרצ ךתקרצ םירמוא

 וי 1שינ תיל ם-ת
 תולגנהו דע םידומו הצר * תירחשב ומכ הרשע הנומשו * ןויצל אבו ירשא םירמוא

 * ונמתחו םירמוא + בתכנו * בותכו * ונבתכו םוקמגו : ןאכ ןיליחתמ כ"חאו * ערוי התא

 : םתחנו * םותחו

 ונְדַמְלְּתַו  םיִבָש לָּבְַל הָמּושּפ ףנימיו םיִעָשּופל רָי ןתונ הָּתַא
 קֶשעמ לַּדחְ ןעמל וניתונְועדלְּבלע הינֶפל תודותהל וניהלָא יי
 07 םיִחְחיִנָכו םישאכ הגל הָמְלָש הָבּושַתּב ּונְלְבְְתּו וניר
 יָחחיִנְל רֶפְסִמ ןיִאְו וניתובוח ישאל ץק ןיא : ּתְרַמַא רשא יִרָבד

 פל הדלת זדָּמר ּונְרירָחֶאָש עָדוי זדִתַאְו * ּוניִתומָשַא
 וניִתוקְרְצ-המ ּונְרְסַחהָמ ּוניַחְדהַמ ּונָאהַמ ' ּוניִקָחיִלִס ָתיִברה
 וניִהְלֶא יי יִנֶפְל רמאנזהמ ּונְתַרּובְגְ-הַמ ּונֶחַכהַמ ּוניִתְעּושי-המ

 םֶשַה יִשְנאְו * ךינפל ןיאּכ םירוּגַהלַכ אלה * ּוניִתובָא יַהלאְו
 בר יִּכ ' לָּבָשַה יִלְבַּכ םכינובנו ' עמ יִלָבָּכ םביִמְכִחְו ' ּויָה אלְכ
 הָמְבַהְִמ םֶרֶאָה רתומו נפל לָבָה חיי יִמיווהתֶהישעִמ
 ל : לָבַה לכה יִּכ א

 יִמ יִּב : ףָיְנָפְל רומַעְל ּוהְריִכַתַו * שארמ שונָא תְלָרְבַה הָּתַא
 וניִהלֶא יי ונָל ֶתְתו ל ןֶּתַיהַמ קּדְצי םאְו לַעְפִתהמ ףְל רמאי
 ץק ' הֶוה כירָפְכַה (םוצ) םכוי (תאו הזה תנשה פיי) 1רֶא הָבְהֶאְּב

 ' ּוניִרי קשעַמ לדַחַג ןעָמל * ּוניִתונְוְעְ"לּבִלע זרָחיִלְסּו הֶליִחְמּ
 ּךיִמָחְרְּב הֶּתִאְו : םֶלֶש בָבְב ךנוצר יקח תרושעל ףיִלא בּושנו
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 הכונח רדפ ן9

 רַמָאְגש * םלוע תַתָחְשַהְּב ץופחַת אל יּכ י ּוניִלָע םחר םיִּברֶה
 עָשְר בעי רַמָאְנו : בורק וזרויִהְּב ּוזדָאְרִק ותְצַמהְּב יי ושרד
 וניִקלֶא לֶאְו ּוהָמָחְיִו ייז"לֶא בשמו ויָתְבְשִחִמ ןוא שיאו וכרד

 םיִפֶא ףְרֶא םּוחרו ןּונח תוחיִלְס ולא הָתַאְו : חולל הָבְרַי
 ' םיִעָשְר תַבּושְַּב הָּתַא הָצּורְו :ביִטָהְל הָּבְרַּו תָמָאְו דָסָח ברו
 זָאְנ יִנָאִה ֶהיִלֶא רמָא רַמָאְגָש ' זכְתָתיִמְב ץַפִח הא ןיאו
 עַשְר בּושְּבדבִא יִּכ עָשְרַה זרומָּב ץפחֶאדסכַא םכיִהלֶא יִנרֶא
 תיִּב ּותּומָת הָמְלְו םיִעְרַה סֶכיִכְרִדַמ ובוש ּובּוש ' הָיִחְו וכרְּדִמ

 םכיהלֶא יִנדַא םכָאְנ עַשְר זרומ ץיפָחֶא ץפָחְה רַמָאְגְו : לאְרשי
 תַמַה תומָּב ץיפָחֶא אל יִּכ רַמָאְנְו : דָיחְו ויָבְרְדִמ ובושָכ אלַה

 ' לֶאְרְשיל ןָחְלְמ זר יּכ : ּויִחו וביִשזדְו כיהלֶא יִנדֶא זבָאְנ
 ךֶלִמ ול ןיא יְרִעְלְּבמּו * רודְו רודדלְכּב ןורָשי יִטְבשל ןָלַחָמּ
 ; (הָּתֶא אָלֶאנ חְלוסְו לַחומ

 : יתרצונ אלש דע יהלא םירמואו

 בי יי יה ייייח- ייפ

 קילדהל ליחתמו * תיבבונכ"הבב תורנ ןיקילרמ ולסכב ה"כ לילמ ונייהד הכונחב
 ותואיו המחה עקשתשמ הקלרה ןמז * 'ח ליל דע ךלוהו ףיסומו רחא רנ ןושאר לילב

 ןיכרבמ הקלרה םדוקו * העש יצח רועישכ ןמש הב חתל ךירצו י רנה רואל

 ויזריִצְמְּב ּונשדק רֶשֶא םכלועַה ףֶלִמ וניִקלֶא יי זרתַא ורב
 : הָּכְַח לָש רַנ קיִלְדַהְל ּונוצְ

 וניִתובָאל םיִפִנ הֶשָעֶש םֶלועָה ַלָמ ּוניִהלֶּא יי זרֶּתַא ףורְּב
 : הזה ןַמְזַּב םֶהָה םיִמָיִב

 וס לילב

9% | | 

 ו :הָוַ יל
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 הכונח רדפ חר
 | םירמוא הקלרה רחאו

 לַעְו זרועּושְּתה לעו םביִפָנה לע ןיקילדמ ּונָא ּולָלַה זרורָנה
 ןַמְַּב םָהָה םיִמָּיַּב וניתובאל תישעש (תומָחַלִּמַה לע הואְלְפָנַה
 תּורָּגַה הָּכְנַח יִמַי תָנמֶש -לַכ ' םישורקה ּינָהְּכ יד קי
 זכַתוארל הלא סה שמתשהל זרושר ּונל ןיִאְו שרק ולְלַה
 ךתעושי לעו ףיִסנ לע לוג משל לֶלַהְ תודוהל יִדְכ דַבְלב
 : יתואְלְפ לעו

 רמזה הז רמול ןינהונ הכונח תורנ תקלדה רחא ףכית

 םָשו ' יִתְלַפִּת תיִּב ןוּכּת * חַּבשְל הָאְנ ל ' יתַעּושי רצ זועִמ

 ישב רומא א חנה רֶצִמ בט ןיכּפ תעל'ַחבנ הרות
 ' הֶלַּב יחוכ ןוגְיְּב  ישְפִנ הָעְבש תוער : חמה תַכְנִח * רומז
 י הֶלרגַה ורָיְבּו ' הרֶלְנִע זרּוכְלַמ דּובָעשְּב ' יִשּוקְּב ּוררִמ ייח
 ןֶכָאָּכ וררָי ' ועְריֶבְו + העְרַפ ליִח ' זרַלְנָפַהדזִרֶא תו'צוה
 תב ' יִּתְטְקְש אל וכָש םנו * יִנָאיִבָה ושדק ריב : הדֶלּוצְמּב
 ייִתְרְבַעָש טעְמְּב'יִתְבְסִמ לער ץיי\  יתרבע םירז יי ינלְנהְו שנונ
 שורֶּב זרַמּוק תרכ : יִּתְעשּונ םביִעְבְש ץקל ' לֶבְּבְָז * לָבִּב ץק
 ותְוָאְנְו * שקומל (ּו חפל) ול הָתִיהְנְו ' אָתָרְמַה ןָּב יִגְנַא ' שב

 נב בר * יִחָמ ומָש בואו * תראשנ יִניִמְי שאר ' זדָתָבָשִ
 'םיִנמְשח יִמיִב יִזָא ' ילעּוצְּבְקִנ ינו + ָתיִלָת ץעה לע * ויק
 ' םינקְנְק רֶתונִמּו * זביִנָמָשַָהְדלָּכ ּואָמְטְו ' יִלְדנִמ ערומוח ּוצרפו
 : םיִנָנְרּו ריש ועבה ' הֶנומְש יִמָי י הָעיִב יִנָּב ' םינששל סָנ הָשָענ

 ' ךיִרְבַע םּד תמקנ םוקנ י העּושיַה ץק ברקו ' ףשדק עורז ףושח

 'הָעְרֶה מיל ץק ןיאו " העשיה ּונָל הָכְֶא יִכ  הֶעָשְרֶה הָמָאְמ
 : הָעְבש הֶעּור ּונָל םקה * ןומלַצ לַצְּב ' ןומְרַא הָחד

 * האדוהב םיסנה לע םירמואש אלא םימי ראשכ םיללפתמ החנמנו תירחשב

 רדסמ םישנא 'גל ןירוקו ת"ס ןיאיצומ כ"חאו + ללה םירמוג ח"י תלפת רחא תירחשבו

 םויבו ינשה םויב 'ב םויב + בדנימע ןב ןושהנ ןברק הז רע השמ תולכ םויב יהיומ אשנ

 * ישימחה םויבו יעיברה םויב 'ד םויב * יעיברה םויבו ישילשה םויב 'ג םויב + ישילשה

 םויב 'ח םויב י ינימשה םויכו יעיבשה םויכ 'ז םויב י יששה םויכו ישימחה םויב 'ה םויב
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 םירופ ררס | טר

 ןושארב ןירוקו ת"ס 'ב ןיאיצומ ת"ר אוהש "ו םויב * הרנמה תא חשע ןכ רע ינימשה

 אוה םא 'ז םויב םישוע ןכו יששה םויב ינשבו ח"ר 'פ ףוס דע וצ רבדיו סחניפ רדסמ

 'נח תבשב * 'ל רומזמ םירטוא םוי לש רומזמ רחא * יעיבשה םויב ןירוקש אלא ח"ר
 "ג .ת"רבו תיפוב ןאשצומ

 ם יחי" כ" ףיר ם

 רחאו האדוהב 'וכו יכדרמ ימיבו םיסנח לע םירמוא רדאב ג" םוי רחא תיברעב

 תוכרב 'ג הילע ךרבמ ארוקהו תרנאכ הלגמה ןיטשופו + שירק ץ"שה רמוא הלפתה

 (וניחהש ןיכרבמ ןיא םויבש א"יו) ולא

 וָתוְצְמְּב ונשדק רֶשא ' זכְלועַה ףלִמ ּוניקלֶא ו זרָתַא ףורּב
 : הָלְנְמ ארק לע ּונָוצְ
 וניתובאל םיִסנ הֶשַעָש * סֶלועַה ךֶלִמ ולא זמ ור

 : הֶזַה ןַמְוַּב םֶהָה םיִמָיְּב
 ונַעַיִגְו ונָמְיקְו וָיִחְהְש * םֶלועַה ָךֶלֶמ ּוניִחלֶא יי חדתַא ףּורְב
 : הֶזַה ןמזל

 ןיכרבמו הלוכ הלגמה ןיכרוכ תורקל םייסש רחא

 ןדְו וניר תֶא בֶרָ לֶאָה ֶלועַה ָךֶלֶמ וניהל התא ךּורְב
 ונשַפנ יִבְיואדלֶכְל לּומְג םֶלשְמִהְו ונְָמְקִנ תֶא םקונהו ּונְניד תֶא

 "לאְרְָי ומַעְל עְרְפּנה * יי זרֶתַא ורב ' ונירצמ ּונָל ערפנחו
 : עישומח לאה םֶהיִרְצְלָּכִמ

 םירמוא ןיא תירחשב

 וניִלָע םּוקְּב : םיִמּורְע תובשחמ רַפיַו םָיּוג תַצָע איִנַה רֶשֶא

 רוב ול הָרְבְו ורֶשַעְב הָאְג : קֶלָמַע ערזמ ןורֶז רצ עָשְר םַרֶא
 שֶקַּב רָּכְלִנְו רוּכְלְל ושָפַנְב הדָמּר + רֶכָל ול זדָשְקָי וזרֶלדְנ

 תַאְנְש רעו ייָתובָא תביא עיִוה ןֶמָה : הָרְהְמ רמְשנְו ריִמָשַהְל
 דלונ ְנַא לע ותְלְמְחְב יִּכ לּואש יִמָחְר רֶכָז אלו : םיִנָבל םיִחַא
 : רּוהָמ יִריִּב אָמְט דָּכְלִנְו * קירַצ תיִרְכַהְל עָשְר םַמָז : בוא
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 םירופ .ררס יר

 ןַמָט : ויִאָטַח לע אָטַח ףיסוה עָשרַו ' בָא תַנְנש לע רַבָּג רֶסֶח
 חֶלָש ּודָי : הרע זרושעל רָּכַמְתִַו* ויִמּורָע זרובשָחַמ ובְלּב
 אָצָי יִּכ יכְּרַמ תּואְרַּכ : םרֶכַז תיִרְכַהְל ןַתָנ ופְסַּכ לא יִשורְקַּ
 םוצ רַזְנְו דָפְסַמ רשקו קש שבל + ןָשּושב ּונַתִג ָמַח יִתְַ ףצק
 תראַטַח לּוחַמְלו הדגש רפָכְל דומַעָי הז יִמ : רפאַה לע בשיו

 :םיִנשָי ררועל הָרְמָע הָפַָה ןח בֶלּולְמ חרפ ץנ:ּוניִתובָא ןוע
 ורָשַעְּב רַמַע : םיִניִגַה תַמָח ןיי ותוקָשַהְל ןֶמָחְל וליִהְבַה הייר
 יִבָשויילַּכ ּוחְתַּפ םֶהיִפ : ויִלָע הֶלְתַנְו ץע ול הָשע ועשרְב לַפִנ
 ביוא עַשָר רי ץֶלָחנ קידצ : ונרופל פג ןֶמָה רופ יִכ לבה
 -לָכְּב ַחוְמְשלְו םירופ זרושעל םֶהיִלָע ּומיק : ושָפַנ זרַחַת ןַתְנ

 לע נבו ֶמָה ' רתְסְֶויִכְרְרַכ תלת תֶא ָתיִאְר : חנְָו הָנש
 : תיִלְת ץֶעח

 : ןאכ ןיליחתמ תירחשב

  ִכְְרֶמ תַלְבִת רַחָי םֶתואְּב * הָחְמָשָו הָלָחֶצ בֶקַעָי תנשוש
 -לָּכָש עיִדּוהְל : רו רּודלְכְּכ םֶתְוְקְתְו * חצְנְל ָיִיָה סֶהעְשִת
 ןָמָה רּורָא : ףֶּב םיִסוחַהלּכ חצְנל ּומְלְבִי אלו ּושְבִי אל ףיַוק
 תשא שָרֶז הָרּורַא * יִּוחְיַח יִכְדְרִמ ורב י ידְּבאְל שקְּכ רָשַא
 = .: בוטל רּוכָז הָנובְרח םגְו * יִדעַּב רֶתְסֶא הָבּורּב ידיִחַפַמ

 ךל ןתיו ת"ק ק"או םענ יהיו ןירמוא ש"מבו) םלש שידק שודק התאו םירמוא כ"חאו
 : ונילע (ןילירבמ)

 רחא םירמואו * הארוהב םיסנה לע ןיפיסומ ךא םימי ראשב ומכ ןיללפתמ תירחשב
 ןילפוכש שיו * קלמע .אביו 'פב םישנא השלשל ןירוקו ת"ס ןיאיצומו שירק יצח הלפתה

 .םע הלגמה ןירוקו רפסה ןירזוחו * םיקוספ 'ט םא יכ השרפב ןיאש יפל ןורחאה קוספ

 לע חצנמל ב"כ רומזמ םירמוא םוי לש רומזמ רחאו * 'וגו ירשא םירמואו * היתוכרב

 ןיפיסומש אלא ןונחת םהב א"אש םימי ראשב ומכ ןיללפתמ החנמב : רחשה תליא

 : הארוהב םיסנה לע
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 םירי תליסנ כ
 ורמאי תירהשב םהירי םיצחור םידלישכ

 וצו יִתוצַמְב ונשדק רֶשֶא םֶלועָק ֶלִמ ּוניְִלֶא יי הּתַא ורב
 : בקע תלהק השרומ הֶשמ ּונל הָּוצ הרות : םיִרָי תַליִטְנ לע
 תרות שוטת לאו ףיִבָא רַסּומ יִנַב עַמְש : ישאר לע ּולוחָי תוכְרְּב
 לֶאְרְשְי עַמְש : יִתְרְזעְּב יש לֶאְו יִתּונמּוא צהְת הרות + ּףֶמא
 : דַעְו םֶלּועְל ותוכלמ רובָּכ םש ורב : דָחֶא יי וניהל יי

 הז רומזמ רמאי הליכאה םרוק וידי לוטישכ

 יִמ לע יִנָציִּבְרִי אשר תואָנְּב : רֶסֶחֶא אל יער יי דִודְל רומזמ

 : ומש ןַעַמְל קֶרְצ ילגנעמב יִנחְני בבושי ישְפַנ : יִנְלַהְ תוחּונמ
 ךֶטְבִש יִרָמַע התא יִּכ ער תְריִא אל זרֶוְמְלַצ איִנְּב לא יִּכ ג
 ָתְנָש יִרְרְצ דַגְנ חלש יִנָפְל ףרעת + יִנְמַחְְ ידָּמִה ּךֶתִנעַשִמ
 יוח יִמָיידֶּב יִנְּפְרְ דָסָחְו בוט ףא : הדיור יפוכ ישאר משב
 : םיִמָי ףִראְל ו תיִבְּב יִתְבַשְו

 ךרבי ןגר ינימ השמחמ רחאמ תפ לכואה

 : ץֶרָאָה ןמ םָחָל איצומה םֶלועָה ףְלִמ ּוניהְלֶא יי הָּתַא ור

 6-א ו -%
 םירמוא א"אש םימיבו בוט םויו תבשבו ז"לק רומזמ םירמוא * לוחב ןוזמה תכרב םדוק

 :"וכו בושב תולעמה ריש םירמוא ןונחת

 : ןויצ תרָא ּונָרְְזִב ' ּוניִכְב ם ונבשי םָש ' לָבָּב ;רּורָהְנ לע
 וניבוש ּונּוְלַאש םֶש יִּכ : ּוניִתּורְנִכ ּוניִלַּת * ּהָכּותַּב םיִבָרִע לע

 ריִשָנ יא : ןויצ רישמ ּונָל ּוריִש ' הָחְמְש ּוניִלְלותָו * ריש יִרָבּד

 הּכָשִּת ' םבֶלֶשּורְי ךחְּבָשָא כא : רֶכַנ זרַמְרַא לע ' יי ריש תֶא
 תֶא הֶלַעֶא אל םִא כר אל םָא י יִּכְְל יִנושְל קַּבְרִתִי נימי
 'ֶלָשּוְרִי סי תֶאְי םודָא יִנָבְל יי רכז יִתְחְמַש שאר לע ' םֶלָשּורי
 יִרשַא ' הָרּודָשַה לָבָּב תב + ּהָּב רופיה דע * ורע ּורע םיִרָמאָה
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 ןוזמה .תכרב 3%

 תא * ץפנו זחאיש יִרְשַא :ונל תְלַמנש ףלומְנ תא" ֶליְלשיש
 : עַלָפַה לֶא ףילְלוע

 ןל כה יתובר + רמאי ךרכמה * םינמזמ רציכו * ןומזב ןיבייח תחאכ ולכאש השלש

 וכו יהי רוזחי ןמזמהו * םלוע רעו התעמ ךרובמ יי םש יהי ןינוע ןיבוסמהו * ךרבנו

 " יתוברו תיבה לעב ירומ יבא תושרב + הזכ תושר חקי "וגו ובר וא ומא וא ויבא ינפבו)

 לעב ירומ יבא תושרב * וא * יתוברו ינקז ירומ יבאו תיבה לעב ירומ יבא תושרב י וא

 ונלכאש ךורב ןינועו * ולשמ ונלכאש ךרבנ (* יתוברו ןנברו ןנרמ ןהכו ינקז ירומ יבאו תיבה

 וניהלאל ךרבנ + ליחתי הרשע םש שי םאו 'וגו ךורב ןכ םג רמאיו ונייח ובוטבו ולשמ

 * אוה םג ךורב רוזחי אוהו ונייח ובוטבו ולשמ ונלכאש וניהלא ךורב ןינוע םהו * ולשמ

 דימת ומש ךרובמו ךורב * ורמאיו ונעי םה םג ןיבוסמה ןמ םניאש םש םידמועה לכו

 , : דעו,סלשל
 : ומש ְךּורְבּו אּוה ףךּורַּב

 ןאכ ליחתמ ריחי

 ובּוטְּב ולב םֶלועָהְ תֶא ןֶּזַה סֶלּועַה ךֶלִמ וניִהְלֶא יי הָתַא ףּורָב

 + ודְמַח לע ִכָּב-לכָל םחַל ןתונ אה םיִמָחְרְבּודֶָחְבַחְּ
 זכלועְל ןוזָמ ּונָל רַסחָי לאְו ונל רַפַח אל ריִמָּת לודָנַה ובּוסְבּו
 לכל ביִטְמּו לכל סְגְרפְמּו ןָז פצּוה יִּכ לודָּנַה ומש רּובעב : דַעְ

 : לּכָהתֶא ןֶוה יי הֶּתַא ךּורְּב' אָרְּב רָשַא ויָתויִרְּבלְבְל זמ ןיִכמּ
 הָבּוט הּדְמָח ץֶרָא וניִתובָאל חְלְחְנִהש לע וניהל יי ףְל הו
 תיִִּמ ּונְתיִרְּפּו םִיִרְצִמ ץֶרְאמ ּוניִהְלֶא יי ונתאצוהש לעו הָבְסר
 ונָקְרַמלֶש ףְתְרות לעו ּונְרָשְבִּב תִמְתִחְש ףתיִרְבלעו זכירְבע
 תַליִכָא לעו ּונַתְנַנוְחֶש דֶקַחְו ןח םיִיַח לעו ּונָתעַדּוהַש ףקח לעו
 -לָכְבּו תע -לָכְבו םוילְכב ריִמָּתּונתוא סנרַפִמּו ןז קרַּתאָש ןוזמ

 : הָעָש
 : ז"ל ףדב םיסנה לע םירמוא םירופו הכונחב

 ְךרָּבְהִי ךֶתוא םיִכְרְבִמּו ךל םידומ ּונחנא וניִהלֶא 1 -בר- לעו

 תעבְָו ֶלְאו בּותַּב רעו בעל ימת יחד ִפְּב מש
 ךורּב * ףֶלְדןתְנ רשא הָבוטַה ץֶרָאָהְילַע ' ףיָהלֶא  תֶא ּתְכְרְבּ
 : ןוזָמַהדלעו ץֶרֶאָהְ"לִע ' יי הֶּתַא

 ףריע םלשורי לעו * ךמע 6 ' ּוניִהלֶא יי (אע פכָחַר
 -לעְו * ףָחיִשִמ דוד תיִּב ערוכלמ לע ' ףְובְּכ ןכשמ ןויָצ לעו
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 ןוזמה .תכרב גיר

 ונע ּוניְבַא ּוניִהְלֶא : וילע ףִמש אָרְקִנִש שורקהו לודָנה תיבה

 תַרַהְמ ּונקלֶא יי ונלדחורהו ' ּנָיִורְו ונָלּכְלַכְו ונְְנְרפ וננוז
 רָשָּב תַנּתַמ יִריִל אל ' ּוניהלַא יי ונכירצת לֶא אָנְו * ּוניִתורַצְלָּכִמ

 הָחּותְפַה זרֶאְלְּמַה ףְָיל כא יּכ ' זכֶתֶאְוְלַה יִיִל אלו ' זכו
 : רַעְו םֶלועְל לְּכִנ אלו שובָנ אלַש * הָבָחְרַהְו השוקה

 תבשל

 מ

 אוה | שודקו 5 9 זכו יִכ יזרזה שודקהו 0 תרָבַשַה

 ךְנצְרִב * ףננצר תרוצַמְּכ הדָבַהְאְּב וּכחיִנְלְו ובדתְּבְשל * יְנפְל
 ּונְתָחּנִמ םּויּב הָחְָאְו וגו הָרְצ יָת אלָש 'ּוניִהלֶא יול חינה
 ריִע םבלשורי ןינְְבּו * רע ןויצ תרומחְנְּב הל יי ונָאְרהְ
 : תומָחְגִה לעְבּו * תועושיה לַעַּב אוה הָּתַא יִּכ * ףשרק

 הז םירמוא םיבוט םימיו שדח שארב

 עמו הָצְרִ חָאְרְ עי אביו הל ּוניִתובָא יהלאו ּוניְהְלֶא
 ןָּב ַחיִשְמ ןורְכזו וניתובא ןורְכזו ּוננודקפו ּונְנורְכז רכזי דקָפיו

 תרי ףֶּמִעיָּכ ןורְכזו ףשדק ריע םכֶלָשּורְי ןורכזו בע דור
 ייַחְל םיִמָחְרְלּו דָסָחְלּו ֶחְל הרֶבּוטְל זרַטיִלפל ָיִנַפְל לֶאְרְשי
 : הֶּזַה שְרִתַה שאר םוויָּב שדח שאול : םולֶשְל
 : הֶזַה תוצִמה גַח םוויּב תספל
 : הֶזַה תועְבַשַה גח םויְּב הועובשל
 : הֶזַה תוכְסַה גַח םוויְּ תובסל

 : ּהֶזִה תרצעַה גח יִעָמָשַה סויְּב תרצעה ינימשל

 : הֶזה ןורְּכּזה םויֶּב הנשה שארל

 ּונָעיִשוְהְו ' הרֶכְרְבִל וב ּונָדְַפּו ' הָבּוטְל וב ּוניִהְלֶא 5 ּונְרכְז
 ּוניִלָע םבָחַרְו ּונּנַתְו סוח םכיִמַחְרְו זדעּושי רַבְְב ' זכייחל וב
 ; הָּתֶא םּוחרו ןּונַח (ףלמ לא יב וניניע לא יִּכ ּונעיִשוהְו

 הוב  הָתַא ור 'ּוניִמיְב הַרְהְמּב שכה ריִע םלָשּוְי הב
 : ןמִא םֶלְשּוריייִמָחְרְ
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 ןוזמה .תכרב דיר

 ניבא ּונְכְלִמ ּוניְכָא לֶאָה * םלועַה ָךֶלִמ וניקלֶא יי התַא ורב
 העור * ּונעור * בקַעי שודק ' ונשודק ּונָרְצִי * ּונְלָאוג ּונָאְרּב
 אּוה םו םוי-לַכְבש ילא) לכל ביִטָמַהְו * בוטה ףְלָמַה ' לארשי
 'ּונְלָמּוג אוה ' ּונְלַמְג אּוה :ּונָל ביטי אוה ' ביִטיִמ אּוה ' ביִמיַה

 הָלָצַה ' חוְְלּו םיִמָחְרְלּו רֶסָחְל ןחְל דַעְל * ּונָרַעְב לומננ אוה
 םיִמָחְרְו ' הָלְּכְלַכְו הָסְנְרַפ הָמָחַנ * הָעּושיו הָכְרְּב ' הָחְלְצַהְ
 אּוה ' ןַמַחַרָה : ּונְרְפַחָי לַא בוטדלָּכִמּו * בּוטדלַכְו םולָשְו םיִיַחְ

 : ץרֶאְבּו םימשכ ףַרְּבִתִי אוה ' ןֶמָחְרַה : דַעְו םלועל ּונילע ףולמי
 םיִחָצִנ העל ונָּבְרֶאַּפִתִיְו * םירוד  רודָ חַּבָתְשִי אּוה ' ןַמָחְרַה

 אּוחו ' נראו לַעַמ % 6 רוכש אּוה + ןמַחרה + דובְכְּ
 הָּבְרִמ הָכְרְּב חלשי אּוה * ןֶמָחְרַה : ּונצְרַאְל תוימָמוק וניו
 חלשי אוה * ןֶמָחַרַה : וילע ּונְלבָאש הז ןָחְלש לעְו * הז תי
 תובוט תורושב ּונְל-רשביו * בוטל רוכז איִבָּנַה יהָיְלאדתא ונל
 תֶיַּבַה לִעַב ירומ יִבָאתֶש ףֶרֶבָי אּוה ' ןֶמָחְרֶה : תּומָחְגְו תועושי
 ' םֶחיִּב תֶאְו * םֶתּוא * תאזַה תִיִּבְה תלָעַּב יִתְרּומ יִמַאדתֶאְו * הֶזַה

 ' ּונָל רשָאלְּכ תֶאְו ּונָתּוא 6 םֶהְל רָשָא"לָּכ תֶאְו םֶעְרַז תֶאְ
 ןִּכ לכ לכמ לכב בקַעְיְו קַחְצַי םֶהְרְבִא ּוניִתובָא ּוכְרְבְתִנַש מב
 : ַמֶא ראו 0 הָכְרֶבַּב דַחָי ּונְלָּכ ונָהּוא ּךְרְבי

 -םולָש תְרְמשמל הת תו ונעו הע ודל ומ
 לָכָשְו ןַחאָצְמִנְו ' ונע יהלֶאְמ הָקַדַצּו יו תֶאַמ הֶכְרְב אנו
 : םֶדָאְו םיִהְלֶא יִניִעְּב בוט

 ייחְל קדָחּונְמּו ;רַבש ולָכש םוי ונָליִחְ אּוה ןֶמַחַרַה תנשל
 : םיִמָלּועַה

 הָבּוטְל הֶּזַה שָרְחַהְתֶא ּוניִלְע שְּדָחִי אּוה ןֶמָחְרַה שדח שאול

 | ; הָכְרַבְְ
 : בוט ולְּבש םוי ּונליִחְני אּוה ץֶמָחְרַה בוט סויל
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 ןיסוריא תכרב ומר

 : תֶלָפּונַה דוָּד תַּכְס"תֶא ּונָל םיִקָי אּוה ןֶמְחְרַה תוכס לש מ"החל
 הָבוטְל תאזה הָנָשַהדתֶא וניִלָע שדִחְי אוה ןֶמַחְרַה הנשה שארל

 ; הָכְרְבְִ
 ליִדְִמ : אָּבַה םֶּועָה יִיַחְלּו ַחיִשּמַה תומיל וכ או ןֶמָחְרַה

 דול והישָמְל רח השעו וכְלמ תועושי למ ת'רו בוט םוי תבשב)

 וניִלְע םולש השי אּוח ויָמורְמַּב םולש השע : םֶלוע דַע וערזלו

 | : ַמָא ּורָמאְו לֶאְרֶשילְּכ לעו
 ובעְרְו ושר םיִריִפַכ י ויִאְרִיל רופְחמ ןיא-יכ וישדק יי-תַא ּוארי

 :ּודְסַח םֶלּועְל יִּכ בּוטהיִּכ ייל ודוה : בוטדלֶכ ּורְפִחָי אל יי ישְרדְו

 חט רָשָא רָבְגַה ורב : ןוצָר יִחלְכְל עיִּבשַמּו ףֶרְיִתֶא חַתּופ
 קירצ יִתיִאְר אלו יתנקויסג יִתיִיָה רע : ְטְבמ ו היה ייב
 ון. וטעְתֶא רבי י  ןָתַי ומעל וע יו : םָחְלְישקַבְמ וערזו בע

 : םולשב

 ו יטיד"ד יא תי דיב
 ךרבמו ןיי לש סוכ ךרבמה חקול

 : פנה ירפ ארוב * סֶלועָה ףֶלִמ ּועִהְלֶא יי הָּתַא ּורְּב
 וָתוְצְמְב ושרק רָשֶא ' םֶלּועָה ָךֶלֶמ ּניִהְלֶא יי חֶּתַא ךּורְב

 זרֶא ּונָל ריתהְו * תוסּורָאָק תֶא ונל רַסָאְו ' ריִרעְה לע ּונוצו
 שְקִמ ' יי הָּתַא ךּורּב ' ןיִשּודְקְו הַּפָח יִדָי לע ' ּונָל תואּושנַה

 :ןשּודְקְו הפח ידי לע לֶאְרְש
 ינפל הלכה לא ןתחה רמואו * השאה תא שרקמ זאו * הלכהו ןתחהו ךרבמה התושו

 םידעה

 : לֶאְרָשַיו השמ תר * וז תַעָבְטְּב * יל תֶשְִָמ תַא יִרַה
 ינש סוכ לע ןיכרבמ כ"חאו הבותכה ןירוקו | /

 ןיאושנ תכרב |
 : פנה יִרָפ ארוב * םֶלועַה ףַלמ וניִהלֶא יי הָּתַא ורב
 : ורובכל אָרְּב לכַָש * םֶלּועָק לָמ ּוניקלֶא יי דּתַא ורב
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 | תוכרב רדס זטר

 יי הָּתַא ךּורְּב : םֶרָאָה רצוי ' םֶלּועָק ףֶלֶמ וניִהלֶא יי הָּתַא ףורֶּ
 תומד םלָּב  ומלְַב ֶרָאָה תא רַצָי רשא ' םלועה .ףלמ וניָהלֶא
 רַצְי * + חֶּתַא ךּורָּב * רע ידע ןיִנַּב ונָמַמ ול ןיקְתהְו ' ותיִנְבִת

 'הָחְמְשְּב הָכותְל נב ץּובקְּבי הָרְקַע לַגָתְו שישְּת שוש :םֶדאָה
 ' םיִבּוהֶא םיִעְר חַמשִּת חמש : ָהיִנָבְּב ןויצ חָמשְמ ' יי הָּתַא ףּורְּב
 ןֶתָח ַחָמשִמ ' ! הָּתַא ףורּב * םֶרְקִמ ןֶדָע ןנְּ הְריִצָ ֶחְמַשְּ
 ןושש ' אָרָּב רֶשֶא ' סֶלועָה למ וניהְלֶא יי הָּתַא ורב : הלכו

 .* הָוחֶאְו הבְהֶא * הָודָחְו הָציִּד הָּנַר הָליִג הלכו ןֶתַח הָחַמְשְו
 תוצָחְבּו הָרּוהי יִרָעְּב עַמשי וניִהלא יי הָרָהְמ * תּועַרַ םולשו
 לוק * הלב לוקו ןֶתָה לוק - הָחַמש לוקו ןושש לוק * לשר

 הָתַא ְךּוכ ְֶיְִנ הֶתְשַפְ יִרְָּו י פח םיִנקָח תּוָהְצמ
 : הָלַּכַה םע ןֶתְח חָּמַשְמ י

 : הלכהו ןתחהו ךרבמה םעוטו

 ןיאושנל ןוזמה תכרב
 * הז םירמוא ןוזמה תברב םדוק

 ' קְדַצ יִלָגְעַמְּב ּונַחנ 'ןורָי רישְּב םֶלֶא זָאְו ' ןורָח סנְו רפה יוד

 ףִרֶכְנ * יתוברו ןֶנָּברו ןנְרְמ תרושרב : ןּורשי יִנָּב תַבְרִב הרעש
 וניהלַא ךורב ןינשו : ולשמ ּונְלְבָאשְו ' ונועְמַּב הָחְמְשַהְש ּוניִהְלַא
 רמואו ךרגמה רזוחו ;ּונייַח ובּוטְבּו ולָשִמ ּונְלְבָאְשְו ונועָמְּב הָחַמשַהש
 :ּוניִיַח ובּוטְבּו ולשמ ונלכָאָשו ' ונועָמַּב הָחְמשהְש ּוניהְלֶא ךּורְּ

 : סוכה לע ןיכרבמ כ"חאו תוכרבה עבש ןיכרבמ ה"ב רהאו

4 

 וכ רש 33 כ
 וינפל ו ןייח לע

 ןגר ינימ תשמחמ " ישבת %/

 : תונּוזמ יִניִמ ארוב םֶלּועָה ךְלָמ וניִהְלֶא י הָתַא ףּורְב
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 תופחפי'רהפ זיר

 הנורחא הכרב

 לע סֶלּועָה ָךֶלֶמ ּונהלֶא :ָי הֶּתַא ורב
 ןָפּגַה יִרְפ לעו ןח הו וירחאל םיכרבמ ןייה לע

 ןעֶה יִרָּפ לעו ץעה י"א תבשמ תוריפ לע |

 הָלַכְלּכַה לעו היִחָמַה ןגד ינימ 'המ הרידק השעמ לע

 יףפ לעו ןפגה לע הֶלְּכְלּבִה לעו הָיִחָמַה ןיי התש םגו ןגר ינימ 'ה ןה לכא

 ןפֶגה
 ָתיִצְרַש הָבָחְרּו הדֶבּוט הָּדְמָח ץֶרֶא לע קרֶרָשַה תַבּונִּת "דעו

 שמ ןויצ ל ףריע 0% / ףמע לארי לע הל "
 שרקַה ריע םכלשּרי הדנְבּו ףְלָכיַה לעוד ּףַחְבזמ רעו הַרובְּכ
 הָיִרפַמ לכאנְו ּהָניִנְבְּב ּונַחְמַשְו ' ּהָכּותל ּונלעהו ּוניִמיּב הָרַהְמְּ

 : הָרָחְטְבּו השדקב היִלִע ףכְרֶבְנו הָבּוטמ עבָשנו
 : הֶּוַה תָּבַשַה םויּב ונָציִלַחַהְו הָצְרְ תבשב
 : הֶּזַה שְרַחַה שאר םויִּב ורכז ח"רכ
 : הֶזַה (ינייפ) נח םויָּב ּונְחַמָשְו ט"יב
 : הֶּזַה ןורָכזה םויִּב הָבּוטְל ּונְרְכַז ה'רב

 ץֶרֶאָה לע ףל הַרונְו לכל ביטמּו בוט יי הָּתַא יִּ
 : ןַפְגַה יִרָפ לעו ץֶרֶאָה לע וי התא ּורָּב ןַפְגה יִרֶפ לע
 : תורפה לעו ץֶרֶאָה לע יי הֶּתֶא ךּורְּב תורָפַה לַעְ

 : היחִמַה לו ץֶרֶאַה לע ו הא ורב ָיִחִמַה לעת
 "דעו ץֶרָאְה לע ו זרּתִא ורב ןפגה ירפ לעו ;רָיִחִפַה "דעו

 : פג יִרְפ לע הָיִחַמַה
 ךרבמ ןליאה תוריפ ראש לכ לע

 : ץֶעָה יִרָּפ ארוכ םֶלועַה ךלמ ּוניִהְלֶא יי הָּתַא ּורְּ
 ךרבמ תוקריה לעו ץראה תוריפ לע

 : הָמְדֶאָה יִרָּפ אוב סֶלועַה ףָלִמ ּוניִהְלֶא יי הֶּתִא ךּורְּ
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 תופרכירדפ חיר

 ךרבמ םהב אצויכו הניבנ בלח םוציב םיגד ףועו היח המהב רשב לע

 : ורָבְרִּכ הָיְהְנ לכהש םֶלּועָה ֶלְמ וניל יי הָּתַא ְךּורְב
 לכו תוקריו המדאה תוריפ לעו םינימה תשמחמ ץוח ןליאה תוריפ לע הנורחא הכרב

 ץראה ןמ ולוריג ןיאש רבד

 תובר זרושָפִנ קצוב ' וכלועַה ךְלָמ ּוניִהְלֶא יי זדָּתַא ורב

 ורבי יִחילּכ שָפְנ ֶהָּב תּיַחְהְל תאְרְּבָש-הַמלָּכ לע םֶנּורְסֶח
 : םיִמְועָחיַח

 ךרבמ םישדח םילכ הנקש ימ וא הנשל הנשמ שדחתמה שרה ירפ לכואה

 ונגה ומי ונָיִחְהְש םכֶלועַה ףְלִמ ּונהְלֶא יי זרֶתַא ורב
 | : הֶזַה ןמזל

 שדח שובלמ שבולה

 ; םיִּפּורְע שיִּבְלַמ םֶלועָה ףלֶמ וניִקלֶא יי התא ורב
 רמוא שערו רעס םימערה לע

 : םֶלוע אָלְמ ּותְרְּבְנּו וחכש םֶלועַה ַלֶמ וניהְלֶא יי הָּתַא ור
 , םירחאלו ול תובוט תועומש לע |

 : ביִטָּמַהְו בוטה םֶלועָה ָךְלֶמ ּוניִהְלֶא יי הָּתַא ורב
 תוער תועומש לע

 ץע חיר לע

 : םיִמְשְב יִצָע ארוב םֶלועָה למ ּונִהְלֶא יי הָּתַא ּורְּב
 בשע חיר לע

 : םיִמָשְּב תובָשָע ארוב םֶלועָה ךַלָמ ּוניִהְלֶא יי הָּתַא ורב
 ירפ חיר לע

 ; תורָפַּב בוט ַחיִר ןַתּונַה םֶלועָה ףֶלַמ ּוניְהְלֶא יו הָּתַא ךורְּ
 םימשב חיר לע

 : םיִמָשָּב ינימ ארוב םֶלּועָה ָךֶלָמ ּוניִהְלֶא יי הָּתַא ףּורּב
 : ןומסרפא ןמש לע

 : ברע ןמֶש ארוב םֶלּועָק ָךֶלמ ּוניִהלֶא יי הָתַא ורב
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 תוכרב רדס טיר
 םוי 'לל םוי 'למ אלא ןרמואל ןוכנ וניא היארה תוכרב לכ

 ךרכמ ללכב וניתובאל וא ויתובאל וא וברל וא ול סנ וב השענש םוקמ האורה

 יתוגאל יכיל) יִל דָשעָש םכלועזה ףְלֶמ ּוניִחלֶא יי קדַּתִא ףורְּ
 : הזה םוקמּב םָנ (וניתובאל

 תהרותה תמכתב םסכת האורה

 : ויאְריִל והַמְכְחַמ קלָחֶש םֶלועַה למ וניִהלֶא 4 |, התא ףּורְב

 'לועה 'טכהב 'כהי'אורה

 רָשְבְל ּותָמְכָחְמ ןַתְּנש םכֶלועָה ךֶלְמ ּוניִהְלֶא יי זדֶּתַא ּורְב
 : םֶדָ

 ךרבמ ןבושיב תמאה ו ךרבמ ןנברוחב תויסנכ יתב האורה

 : הָנָמְלַא לּובָג ביִצַמ םֶלּועְק לָמ ּוניִהלֶא יי הָּתַא ורב
 םישדח ב"י רחאו ונייחהש - םוי 'ל רחא - ביבחה תא האורה

 ךרבמ הב אפרתנש ורבח תא האורה

 : אָרְפעְל ףְבָהָי אָלו ןל ךְכהִי יד אָכְלַמ אָנְמַחְר ךיִרּ
 הנושמ םדא האורה

 : תירְבַה הָּנשִמ לוק למ ּוניִהלְא יי התא ףורּב
 הנשב תחא םעפ ךרבמ םנצינ תחירפ תעב תונליא האורה

 רֶבָּד ומָלוֶעְּב רסַח אלש סֶלּועַה ףֶלִמ ּוניִחלֶא ו זרּתא ורב
 : םֶדָא יִנָּב םֶהָּב תונָהְל םיִבּוט תּונְליִאְו תובוט תוויִרְּב וב אְרָבּו

 ךרבמ תואנ תוירבו םיבוט תונליא האורה

 : ומְלוְעְב ול הָכְבְש לי למ וניהל י הָתַא ורְב

9% | |. 

 יי האורה

 ותירְבּב זֶמָאְְו תיִרְבַה רוז םֶלועַה ָהְלַמּוניִהְלֶא ו הָּתַ ךּורְב
 : ורָמָאְמְּב םָיקְ



 20 ד

 דצסיימ,---.411 ע]ספפנמשפ 1סע 500118 המק קגע(1סו]גע +גנמ8 ]גסט]6 26 5816 עטו סם66 ג

 נעץ :

 שעבסת 5001ם 8 ק]ג66 עגסעה 8 תגוע6]80 188 0600מ קסע[סעמגס6 +0 ץסט, ץסטע 1086061)

 ןקבעסמ(8, סע 10 סוגע (0101962028 1מ 020981, 887 :

 108800 הנ 1גסוג, 00 1,082, סע 6306 1אומש 01 120 טתנע6עפ6, ואמגס

 קסצ!סעמב 8 18616 וגת(0 6 (תבק 1086]וסעפ, ג ןכהניסמ65, סע .8'101]10101981,)

 1ם 18 6.

 (כ 8001מ₪ 88₪08 0[ 187861, 887 :

 168800 311 1ם00 00 1080, סע 6200 גומש 01 126 וגמ1ץ0עפ0, ועגס 41

 וותקה1100 01 11 וא1800מב 10 11056 ושתס 10 6.

 (כמ 5001מ8ַ 88808 01 +0 ₪011108, 887 :

 168800 816 1בסו) 00 1,0א0, סטע 600 | [\1מש 01 116 ונתוט6עפ0, ושתס 4%

 18606 01 +7 וטנפ6סמנ ז0 26 6211070מ 01 תג.

 (כמ 8001מַש קת 0108 1ם 8 10ונז1521מ 0 81810, ₪87 :

 3108800 811 1]גסוג, 0 1/0, סטע (ד00 ! ומ 01 1116 טת1ץ6ע80, ושתס

 וגק 116 טסטב 8 01 116 100160 תאונס0מ.

 (כמ 5001מש 3 121020 602 1ת1ע(ק 0775, 87 : < 0( ]בס 1854 כע680ע000 וגפ 81170," 600. ; 6

 10 1002 1000170 תגסת+8 587 :

 3108800 816 1םסט, 6) 1:08, סטע 6100 ! \1מ₪ 01 10 טמ1ץ0ע80, ובס 1

| .1 16 
 0 3001מ8 8 קסעפסמ טקס 88 ע66006106 יסמב ₪ 082007008 1111088 88 :

 0105800 6 16 [סעסנ(וג| (00ם6, ושםס ]81 ₪1ט6מ 1206 286% 10 וג, תש

 ש1טסמ 1106 וגמ(0 16 1 |

 (00מ 8001מ₪ סצאסמפ 8078ת₪01ק 61070100, 600. 587 :

 3165800 814 בסט, 0) 1,082, סוגע 6300 ! ומש 07 16 טמוץסעפ6, וגס

6 

 רע ב6 80016 11008 ומ 1ססמנ !סע 116 0ע56 (1מו6 0ט0ע7 7081, 88 :

 165800 816 ?םסט, () 1,0א ₪ סע 6100 ! מש 01 126 טח1טסניפ0, ובס 4

 5010200 תםס(בומש +0 06 טשהמסמש גמ +םצ סע]0), הם0 886 0168100 +)0ע0ומ

 תמש 7]₪000 616800705, המ 200017 126008 10ע 116 6ם]סץנבסמ+ 01 1806 8

 01 נה.
 (כם 8001מ₪ 308016 01081008, ₪0 12608, 600. 887 :

 108800 871 1םסוג, () 1,0א, סטצ 6300! [\ומ8 0[ 126 טמנט6ע80, ומס 1

 16 1186 01 12080 גם 127 ו.

 (כמ 5001ת₪ %16 0008, ₪97 :

 1605800 811 סוג, 00 1,005, סוגע 6100 | [\ןמש 01 1206 טמוט6עפסמ אגס 1

8 108% 120 1806 

 כמ 5601 ₪ 0036118, תנסוגמ(31מ8 , 0ע ב18 ב1118, 1ו81מות8, 17ומ ₪ 51818, 887 :

 208800 818 בסט, 60) 1,080, סטע 6100 | [\וםש 01 116 טמנץ0עפ0, ומס +

 קיסהוטס66 6 וזסא8 06 0168110.

 (כמ 5001מ₪ 3 781060 587 :

 108500 816 1גסט) 0 1,080, סע 6306! ותש 07 120 טתוט6עפ0, ושבס 16-

 תתסותס6ע686 126 6096מ8, ה 1ע06 10 117 ססטסתהמ הם 5080/9816 גג גץ
\ 



 הטמה לע עמש תאירק ררס
 יניע לע הָנָש יִלְבְח ליִפָמה םֶלּועְה ךְלִמ ּוניִהְלֶא יי הֶּתִא ורב

 ' יַתובָא יהלאו יהלֶא יי ףינפלמ ןוצר יחיו : יפעפעש לע הָמּונְּ

 ינוע ינוב לאו * םכולָשל ינְיִמַעְתו םכולשל ינְבכָשַּפש
 ' יִנָפָל הָמְלְש יִתָטִמ יִהְתּו ' םיִעְר םיִרּוהרַהְו * םיער תומולחו

 ולב םֶלועְל ריאה יי זרַתִא ףורְּב * הְֶמַה ןשיא ןפ יניע ראָהְ
 : ודובְכֶּ

 : ןֶמָאְג ךָלַמ לא
 דוכְּכ םש ףּורֶב + דָחֶא ו הדוהָי ּוניִהלֶא זוהי לֶאְרְשִי עמָש
 ַכָבְלְלְכּב ףיָהלֶא הדָוהְו תֶא הְבֶַאְו (: דעו םכְלועְל ותּובְלמ

 יכנָא רש לאה זבירבדה וזו  ףֶראָמלָכְבּו ףָשַפנילֶכְּ
 ךֶתְבשְּב םֶּכ תרְרָּכְדְו ףיְנֶבְל םכֶתְנשו : בלע םכויה ףוצְמ
 -לַע תואָל םּפרשְקּו + ךמּוקְבּו ּףְּכְכָשְבּו ךְרְרִב ךְְכָלְבִ ףְתיִבְּב
 וי ו םכְּתְבִתרֶכּו + ףיניע ןיִּב תרפטטל ּויָהְו רי
 : ךיִרְעְשְבּו

 השעמ ּוניִלַע חַנְניְכ ּוניִרָי השעמו ונילע ּוניִהלֶא י! םעְב ו יהיו
 ייל רַמא : ץנולתי יִּדָש "דַצְּב ןויִלע רֶתְסִּב בֶשוי : ּוהַנְנּּכ ּוניִרָ

 רָבְִּמ שוקי חַפִמ ָליִצְי אּוה יּכ :וּב חַשְבָא יַהלֶא יִתְַוְצַמּויִסָחַמ
 : ותַמָא הָרְחְסְו הָּנצ הָסְחֶת ויִפָנְּכ תַחְתְו ךְל ָךְסָי ותָרְבָאְּב : תוּוה
 ךלהי לַפְאָּב רֶבְדִמ : םֶמּי ףועי ץֶחַמ הדֶלָיְל רחפמ תצְריִת אל
 ּףיְלַא ףנימימ זרֶבְבִ ףלא ךדְצִמ לפי : םכירָהְצ דושי בטקמ
 הדָתא יִּכ : זדָאְרִּת םיִעָשְר הַמְלשְו טיִּבַת ּףינעְּב קר : שָגי אל
 אל עו זדעַר ףילא דּגִאְת אל + ּףְנועמ ָּתְמש ןוילע יִסֶחִמ יי

 לע + יִבְרְדדלָכּכ הרְמָשל ףָלדחוצ יִכְאְלמ יִּכ : ּףֶלָחֶאְּב ברק
 ךררת ןָתָפְו לחש לדע + ףלנר ןבָאְּב ףוגת ןּפ נואש זביפכ
 עַרָי ִּכ והְבְנשַא ּוהָסְלַפְמיַו קשח יִב יּכ : ןיִנזרְ ריִפְכ פמרתר
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 הטמה לע עמש תאירק ררס אכר

 ּוהָרְבַבאְו והָצְלַחַא זְרְצִב יִכְנָא ופע וזרגעאו ינאי :ימש
 םימי ךרא ןילפוכ : יתַעּושיב ּוהאְרַאְו ּוהָעיִּבְשִא םיִמָי ךְרֶא

 יא ישְפִנְל םיִרָמוֶא םיִּבַר : לע םכיִמָק םיּבר יִרָצ ובר זמ
 םיִרַמּו ירובּכ יִרעְב ןֶמ יי זרּתֶאְו : הָלְח םכיהלאָב ול הָתַעּושי

 יתככש יִנָא : חֶלְס ושדק רמ ננה אָרְקא  לֶא ילוק : ישאר
 רָשֶא סע תּוכְבְרַמ אָריִאְדאְל : יִנָכְמְסי יי יכ יִתוְציִקָה זדָנָשיִאְ
 יבָיִא"לּכ תֶא תיבה יִּכ יִלֶא יִנָעַישוה י הוק : יִלַע ות ביִבָס
 : הֶלָפ ךתְכְרִב ףמע לע העושיה ייל : ָתרַּבַש םיעשר יִנש יחל

 שורפו םייחְל ּונָּכְלַמ ּונָריִמְעִהְו * םולָשְל ּוניִהְלֶא יי ּונָביִּכְשַה
 ונעישוהו ' ףיִנָפְלִמ הבט הָצעִּב ונחת ' ךָמולָש תּכְס ונילע

 בַעְרְו בֶרַחְו רָבַּד ביוא ּוניִלְעַמ רַפָהְו ונדעב ןנֶהְו + ךמש ןעמ
 יִּכ : ּונְריִּתְסַת ךיִפִנַכ לַצְבּ ' ּוניִרַחַאַמו וניִנָפְלַמ ןֶטָש רֶסָהְ וג -
 י זדַתֶא םכוחרו ןונח ףלמ לֶא יִכ * זֶתֶא ונליִצַמּו ונְרַמוש לא
 : םלוע דַעְו הֶּתַעַמ םולשלּ םיִיַחְל * ּונָאובּו ונתאַצ רומשו

 : ונמּוקב יי ךּורְכ ּונָבְכָשְּב יי ףּורְּב הָלִיְלַּב יי ורב םויַּב יי ור
 חּורְו יִחלָּכ שַפָנ ורָיּב רָשַא ' םיִתַמַהְו םייחה תושפנ ּךְריְב ִּ

 : תרָמָא לֶא יי יתוא הָתיִרַפ יחּור דיִקְפַא ּךדָיְּב : שיא רָשְּבילּכ
 ונילָע ףולִמו דיִמָּת ףתּכְלמ פיקו ףמש דחי םיִמָשּבָש וניְִלֶא
 : דַעְו םֶלועְל

 כ : דע שלל לול " ל : 6 " -- ל" ןויצל
 למ ּונָל ןיאהיִּכ רוכְכְּ ףּולְמַת רע יִמְלּועל איה ךְלָש תּוכְלַמַה

 : ָתֶא אלֶא
 םֶהָב אָרְקִיו םיִרָעִנַהתֶא רַבָי עָרִלָּכִמ יתא לֶאְגַה ףֶאְלמַה

 רָמאַיַו : ץרֶאְה בְרְקְּב ברל ּוגְרַ קָחְציִו םָקְרְבִא יִתובָא םשֶו יִמָש

 תְנזאהְו השעת וינִעְב רשָיַהְו ףיהלֶא יו לוקל עַמָשִּת עומש םָא

 םְִרְצַמְב יִּתְמְש רָשֶא הרֶלָחְטַח"לּכ וקח 2 תְרַמָשְו יתְּצְמְ
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 ןידה .קורצ יב

 ו רַעְ ןָטָשַהלֶא :ַי מאה : ףֶאְפְר נינָא יּכ יִלָע םישָאדאל
 : שָאְמ לָצְמ דוא הֶז אלַה םֶלָשּוְיִּב רחבה ףֶב יי רעו משה כ
 : לֶאְרָשָי ירכנמ ֶל ביִבָק םיִרּבְג םישש המלָשְלָש ותָטִמ הגה
 דַחַּפַמ וכר לע וברח שיא הָמֶחְלִמ יִרּמְלַמ בֶרֶח יִזְחַא םֶלְּ
 + אָשי : ָךְנְיו ףילא ויִנָפ ראי : ךְרַמשו יי ךְכְרַבי : תולילב
 רָמוש ןָשיי אלו םּוָי אל הנה : םולש ףל םָשָיו ףיִלַא ּיִנָ

 ףהעושיל יי: ךתעושיל יי יתיוק + יתיוק ףתעושילי'ג : לאש
 ילאמשמּ ' לֶאְביִמ יִנִמיִמ * לַאְרְשי יִלֶא יו םשב גג : יִתוק
 תניכש ישאר לעו ' לאְפְר יִרוחַאָמּו * לֶאיִרוא יִנָפְלמּו * לֶאירְבנ
 0 לא

 יִכ ףיפּכ שנ :ויכרדב ףלהַה יי ארו יִרָשא תולַעָמַה ריש
 ךֶתיִב כרב הָיִרְפ ןַפנִכ י ףִּתְשֶא : ףל בוטו ּףיְרשַא לכאת
 אי רֶבָג ךרבי ןֶכ יּכ הגה : נְחְלָשְל ביִבְס םיִתַז יליִתָשּכ ב

 הֶאְרּו : ףח יִמָי לכ םֶלָשּורְי בּוטְּב הֶאַרּו ןויצמ זי כרבי :
 : לֶאְרְשי לַע םולש ףְֶבל םיִנְב

 ג'ג ; הֶלָס ּומְרְו םֶכְבַּכְשִמ לַע םֶכְבַכְלב ּורְמא ּואְטָחָת לַאְו זר
 הֶשַעַג תַעְל : אָרְבִ ריִצְיָּכ םֶרָסְּב ' ךַלֶמ שא לוע ןורָא

 ודָבְל * לכה תולְכַּכ יִרָחֶאְו : אָרְקִנ ומש ךַלַמ יִזַא ' לכ ּוצפַחְּ
 : הָרֶאְפְתָּב הָיְהִי תוהו * הָוה אּוהְ זדָיַה אּוהו : תצרונ ףולָמ
 רישאר יִלָּב < הרַריִּבְחַהְ ול לישמהל * ינש ןיִאְו דָחֶא תוהו

 רוצו יא יְַו ילַא תוהו : הָרָשִמַהְו עָה ולו * זרילְכַת יל
 : אָרְקֶא םּויְּב יסוכ תֶנְמ * יל סונָמּו יִפְנ אּוהו : הָרָצ תָעּב יִלְבַח

 ' יִתָיַג יחורדיבעו : זדְדעִאְו ןשיא תרעְּב ' יחור ריקפשצ ודב
 | : אָריִא אלו יל יִנדַא

 3 ה ו
 םלבקל 'רטגב ןניקסמו 'בוטה לע ךרבמש םשכ הערה לע ךרבל םדא בייח * אנינת
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 ןידה .קורצ גפמ

 ו"'ח הער הרושב הזיא עמש וא הער הזיא ול אכי ואטחב 'ימעפל םא כ"ע : החמשב

 ךרביו + ןידב אב לכהש תמא ןיד ש"הי לאל הדוי

 .% הי : תַמָאָה ןיד םֶלועָק ףָלָמ ּוניִהְלֶא יי הָּתַא ורב
% 

 תומא 'ד בורק המש ואובב וז 'כרב רמאי םוי יישלש ךות ןימלע תיב לע היה אלש ימ

 . םירבקל

 לכלכו ןו ' ןידכ סֶכְתֶא רצ רֶשֶא םלועק ףלמ וניהל א'ב
 ' דב סֶכְלְּכ רפְסִמ עָדויְו ' ןידּפ םֶכְתֶא תיִמָהְו  ןיּּב םֶכְתֶא
 : םיִתַמַה הָיַחְמ יי הָתַא ףּורְּב ' ןיִדּב סֶכְתוְיַחְהְלּו ריִזַחְַל דיִתעַו

 : תירחש תלפתב אצמת םיתמ תויחהל רע רובג התא רמוא כ"חאו

 הכונחו ח"רב אל ותוא םירמוא ןיאו * הז םירסוא תורבקה תיבל תמה תא םיאיבמשכ

 ןפינ שרח לכב ותוא א"א תולהק הכרהבו * מ"החו םירופו

 לוע ןיִאְו חְנּומָא לא * טֶפָשִמ ויִכְרִּלכ יּכ ולָעָפ םיִמָּת רּוצה
 -הַמ ול רַמאָי יִמ * לַעְפ-לֶכְּב םיִמָּת רּוצַה : אּוה רַשִיַו קיִרַצ
 לואש דירומ הָּיַחְמּו זריִמָמ * לַעַמְבּו זדָטַמְּב טיִלשה ' לַעְפִּת
 ' הרָשָעְּתדדַמ ול רַמאָי יִמ * זדָשָעַמלֶכַּב םיִמָּת רּוצַה : לַעַ

 - * הָשָּכ דקָעְגה תּוכְזְבו * הָשָעִּת ול םֶגִח דֶקֶח * השעו רמּואָה
 םיִפַא ךְרֶא ' םיִמָת רּוצַה יִכְרְדִדלֶכְב קידצ : זרשענ הָביִשְקַה
 ןורָא ףל יִּכ * םיִנָבּו תובָא לע אָנ פּוחו אָנלֶמַח ' םיִמָחְר אָלְמּו

 רָשֶא ' תוויחְהְלּו תיִמָהְל יי הָתַא קי : םיִמָחְרְהְו תרוחיִלָהה
 אָנ ּויקָיְו * תוחְמל ּוננּורְכז ףְל הֶלִלָח * תוחּור-לָּכ.ןודקפ ףריב
 : תּוחיִלְּסַהְו םיִמָחְרַה ןודָא ל יִּכ * תוחוקפ ּוניִלָע םיִמָחְרּב ףיניע

 ול ןורְתודהמ * הָיחִי םיִנָש ףֶלֶא וא * הָיִהָי הָגָש ןֶּב כא דא
 יכ אּוה ורב + הָיַחְמּו תיִמַמ תָמָאָה ןיד ךּורְּב ' הָיְהִי הָיָה אלְכ
 ' וניו ונוּכָשָח םדֶאְל םֶלַשְמּויוניִעְּב לּכַה טָטושִמּוי וניד תָמָא

 קּדֶצִת * ךֶטפשמ קֶרָצ יּכ י ּונעְרי * ונתִי זרָיִוה ומשל לכה
 ' ָךֶמִפַש ערדמ רַחֶא רהרהל ןיִאְו ' ףֶטְפָשָּכ זדכזתְו ' ףֶרֶכדְ
 י תרָמָאְו קֶרָא טפוש ' תָמָא ןיד + ףמְפְשִמ רֶשִ יי הָּתַא קידצ
 בו וב יחְלָּכ שָפְנ : זרָמָאְו קרָצ ויִטְפְשַמילְכְש ' תרֶמָאַה ןיד ורב

*. 
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 הבכשה רדס דכר

 רי ןאצ תַטיִלְפ לע סר * ּףָרָמ נימי זדאְלַמ קר ' רי
 רָשֶא ' הָיְליִלְעַה ברו הָצָעַה לדג + : ףדי ףרַה 5 רַמאתְו

 יפכְויכְרְרכ שיִאָל תְַל  ֶרֶא ינב יכרד"לכ לע תוחקפ
 'חַקָל יו ןנָיי :וב הָתְלע אלו ירו יי רש כ ריִנְַל :ייִלְלְעמ
 ;רַּבְרִהְו תריִחָשי אלו ןוע רפְכָי םּוחַר אּוהְו + ךְרְבִמ יי םש יִהָי
 : ותָמַחדִלָּכ ריִעָי אלו ופָא ביִשָהְל

 הרקיו דע םמע םירמוא להקו הז שי דק םימותיה םירמא כ"חאו

 אָתְּרַחְתַאְל דיִתָע אוהד אָמְלְעְּב אָּבַר הָמְש שדְקְתִיִו לִי

 םֶלָשּויִד אָתְרק ינכמלו אָמְלָע ייחל אָקְסַאְלּו אי אחא
 תצעראמ הרָאְרְכִנ תְנְחְלְפ רקָעְמְלּו ' זדּונָּב הרֶלְכיִה לֶלְכַשְלּו
 אּוה ףיִרְּב אָשְרּוק ףילמיו ' ּהָרְתַאְל אָיִמְשְר אֶל אָבְתַאלְ
 לֶאְרְשי זרי - ייחְבּו ןוכימויבו ןוכייחּב : ּהָרְקיו ו ּהתּובְלַמְּב

 וכו :ןָמא ּורָמִאְו בירק ןמוכו אַלע
 ,  םירמואו םיבשע םישלות הרוכקה רחא

 6 ּונָחְנַא רָפָע יִכ רּוכָז פירסוא שי : ץֶרֶאָה בָשָעָּב ריִעַמ ּוציִצָיו

 םירמואו םהירי ולטיו

 םיִנָפלָּכ לַעְמ חָעְמִּד םיהלא יִנרֶא הָחָמּו חַצְנְל תֶוָפַה על
 ; רד + יִּכ ץֶרָאָה -לָכ למ ריִסָי ומע תַפְַחְ

 ירבכד םבל לע רבדלו םילנא ה הוצמו 'וגו םענ יחיו םירמואו פ"ג םיבשוי כ"חאו

 , רמאי לבאה ןמ רטפישכו * םימוחינ

 ןויצ יִלַַא רָאָש ךותְּב (םֶכְתֶא פיגל ףֶתּוא כח םכוקמַה
 : ל

 | הבכשה רדס
 י קרנוכנ זדָחּונָמ איִצְמִה * םיִמורָמַּב ןכוש םיִמָחְר אָלְמ לֶא

 עיִקְרַה רהֶזַּכ * םירּוהֶטּו םישדק תרלַעָמְּב * הָנועְמ ןכוש לַצְּב
 י (הַמ ומלועל (הָכְלַהְש ךֶלָחֶש י'גפ זרמשנ תֶא * םיִריִהְמ
 לעב ןַכְל הת והָמָשִנ תררּכְוַה רַעְּב (הְר רַדְנ פ'נפש רּובָעּב
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 ךהההתולפה 'הדומ הכר

 םיִיַחַה רּורָצַּב רוצו * םיִמְלּועְל יִפנּכ רָהְסְּב ריִתְסָי םיִמָחְרַה
 לע םּולָשְּב (ַחּונָתְע חּונָו /ּהָת ותָלַחנ אּוה יי הת ותָמְשנ תֶא
 : ןָמָא רַמאנְו (הָבְ ובָּכָשִמ

 ו תת לפתור פ
 ינפל הקדצ תתל בוטו ךלהי וינפל קדצ רמאנש ללפתיש םדוק ךרדל תאצל רוסא

 םוי לכב תחא םעפ אלא ר"הת ל"צא * וימעפ ךררל םשיו ךלהי וינפל קדצ רמאנש ותאצ

 אחסונה והזו ךלוהש

 ' םולָשְל ונכיִלותְש ּוניִתובָא יהלא ּוניְִלֶא יי ךינָפְלִמ ןוצֶ יהי
 ונצְפָח זוחְמְל ּונעיִגִתְו * םּולָשְל ּונכיררהו * םּולָשְל ּונָריִעְצתְ
 'ָךְרָדַּב בואו ביואדלְּכ ףַּכִמ ּונְליִצַתְו 'פולשלּו הָחְמָשְלּו םיִיַחְל

 הָכְרְב חַלֶשַתְו * םֶלּועְל אבל תושגרתמַה תוינעְְפ יִנימדלּכמּ
 ילָכ יִניעְבּו ףיניעּב םיִמָחְרְלּו רָסָחְל ןחְל ּנְְְִּו ּונְרַי השַעַמְּב
 ןונחתו זרֶלַפֶת עָמוש לֶא יִכ ' ּונינונתַת לוק עַמָשַתְו ' ּונָאור

 - ג הָלְפְת עָמוש יי הָּתַא ורב ' הָתֶא
 רָמאַַו : םיִהְלֶא יִכָאְלִמ ובדּוענְפיו וכרדל ףלה בקָעְיְו פג יא
 אּוהַה םוקָמה םש אְרְקיִו הֶז םיהלֶא הַנָחַמ םֶאְר רשָאכ בקע

 : םִִנֶחְַמ
 זכָהיִתוְביִבְס רֶשא םיִרָעָהְדלע םיִהלֶא תַתַח יִהְיַו ועָחְיַו פ'ג רסואו
 ףתַעּושיל פ"ג * לאוגה ךאלמה קוספ פ"ג 'מואו ; ב ינכ ירחא ופדר אלו

 ךרהּב ףךרמשל יגל ףאְלמ חלש יכנָא זנח :'ג : יי יתיוק
 תב תרופ ו יגהכ תכרב פ"ג 'מוא 1 יתנכה רשא םוקָמָהלֶא ךָאיִבַהְלְ

 רמואו : הרימשל לגוסמ םש אוהו ךַהּוי ת'כ ך"ל ה"וצי ו"יכאלמ י"כ קוספב ןוכיו

 יב וב : הָלָפ יִנבְבוְסֶּת טל יג יִנְרַצִת רצִמ יל רֶתְס הָּמַא
 זרָא ףרְבָ יי ןַתַי ומעל וע יי : םביִמְלְוְע רו ָי הָיְב יִּכ רַעייִדָע
 9 + הֶלָס בקע יהלֶא ּונָל בָּגָשִמ ּונָּמַע תואָבְצ יי : םולשב ומע
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 ןושאר םויל רוחיה ריש וכר

 םיִב ונע ךֶלֶמַה הָעיִשּוה י + ףְּב חטב םֶדָא יִרָשַא תואָבְצ
 : ּונָאְרְק

 כ"האו תולעמל ריש א"כק רומזמ רמואו

 לֶאְרְשי יִהלֶא יי םֶשְּב : בֶנשְנְו קידצ ץורי וב  םש זוע לדְנִמ
 יִרּוחַאְמּו לאירו נפלו * לאב יִלאמָשמו ' לֶאְכיִמ יִניִמיִמ
 : םולשל וכרדל ךליו לא תַנִכְש ישאר לעו ' לאפר

 רמאי סנכיש םרוק ךרכל סנכנה

 הֶזה ףֶרְכַל יִניִנְכְִש יִתובָא יהל יִהְלֶא יי ךינפלמ ןוצְר יה

 יִתובָא יחלו יהל יי נפל נא הָרִּמ ראי פולשכ סנגנ : םולשל
 ךיִנּפְלִמ ןוצְ יהי ראי תאצל שקג : םולשל הֶזַ כל ינתְקנכְהֶש
 פולש אצי : םולשֶל הָז ָךְרכַמ יִנָאיִצוְתש יִתּובָא יקלאו יַהלֶא יי
 ףרכמ ינתאצוהש יִּובָא יהלאו יִהלֶא יי נפל נא הָרּומ רפא
 ' םכולָשְל ינָבילות ןַּכ םכולַשְל יִנְתאַצוהְש פכָשְכּו * םּולָשְל הֶז

 בווא"לּכ מ יִנְלצַתו זולָשְל יִניִעָצַתו * זכולָשְל ינסה
  ךְרָבּב ברואו

 ןושאר םויל דוחיה ריש
 יתרוא הדעורה םכיהלָאָה * יִעְּב יקלאל זרמו הדֶרישֶא
 :יִרָמַע ישע רֶסֶחְו םייח * יִרָיְּב תְקזִחַה הזה םויַה רע : יִרועְמ
 יִהְלֶא : ּודְסַח איפה ודבע לע יב ודובְּכ םַש ףךּורָבּו יי ורב
 םיִרָה ּולֶא : םכדְק יהלאל ףכא זדָּמְבּו * םכְּדקא זדמַּב זכורמ
 תּויַחְו תומָהְּבִד . םָאְו : הָכּורָע לּכַּב ןונָבְל יִצעְלָכְו הֶבְרַעַמְל
 חְָּזמ זריז ףאו : םכיצעה לע םביִכורע זכיִחְתִנ * זיִצּורק
 ' משו ןשּ תַלְס לוחכו : םביִסַכְמ םביְל םכימּכ םֶּד * םכיִסּוכְמ
 תרָטְקלו * םיִּמָסְו הָנ ובל ;ַרָכאְלּו : ןמש ילחנ תוובְבְרּב לּולְּב
 תוריִאְמ ּויָהָי * זרּורונמַה לע תרורֶנ /-. : זכיִמָשְב ישאר" ל
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 ןושאר םויל דוחיה ריש זכר

 םיִכּורע תּונָחְלש לע ' םיִנָפַה םֶחַל לא יִררֶהְכּו : תּורואָמַה יִנָשְּ
 -לָכ ולֶאְו : םִיִמ תנע סל רָכָשְו ' םִיִמָשַה רַטְמָּכןייו : םיִנָפְב

 רע עכו: םיִנְָר ףנכב םיררְושמ סול יםיִנחְכ םרָ ינ
 לּוקּב םיִהלֶא יִנָבילְכְו י םירָשֶל םיִלָבְנּו תורונכ ' םיִרְעָי יִצַעְלֶבְ
 ןיא ' הָלָּכ היו ןונָבְלַהִלֶכְו : םֶתולְסִּמִמ םיִבָכוְּכַהְו * םֶתַעּורת
 יד ןיאו < דובעל יִּף ןיא הֶלֶאְה לָכְב ו ןה + : קרוע יד ןיִאְו רַעְב יד
 : ּונינודאל ףֶּבָנ הָמְבּו ּונָבְלִמ ראמ ּתְדְבְכַנ כ: ובָּבַה לֶא םדְקְל
 הָיְבְ יִנַאְו : ךְבַע ינָא יִּכ ףא יִחלָּכ ' ּךֶרְּבַכ ּולְכּוי אל םכָנְמִא
 לכ הבעל ןיִאְו : םכישנא לפשוו יניִעְב סָאָמְנ ' םבישיא רח
 * יִלָא תובוט ָתיִּבְרה יּכ : ףיִרָסַח לע לּומָג ףל בישָחל י ֶָּרבַכל
 תרי יִּכ * יִתְבָיַח ףל םכימולש ברו : יִלָע ףרסח תלה יּ
 לע + לע לב יִתְבּוטדלָּכ * ףיִלּומְנ יל ָּתְבִיַח אלו : יִּתַא תובוט
 יִתְרַמָא םִא + למ אל אבר תַחֶא ' ָךיִתְרבַע אל זרובוטה
 ףל ביִשֶא זדִמּו : ומָל זרורופס יִּתְעְרָי אל ' ומְּכ אָנ זדִרֶפַסַא
 זכָכ רֶשַא"בְו כימי | ףל ץרא ףא זְיִמש ףל ְךְלָש לכה

 םכיִצְפָחְו * ףנאצו מע חנו : מ ןּעְבשָ םכֶלְכְו*
 תיִּב שא תפְרְשְלְו יוני לַאְל ןיאְו דבָעְג ךיאְו + ףְנְוצְר תושעְל
 א ּונָב אל יִכ ' הדָחְנִמּו חב ןיאָו רבענ ףיאְו : ּונשרְקמ
 : הֶאְמְט הָמְרֶא לע חנו  הֶאְמְט ריבָעהל ןיא סמו: הָחּונְמַה
 לע אל בּותְכ יִּכ : ףיִרֶבְרַּב יתאב ינו * ךיִרָמִא "לע יִכנָא שש
 אל ' :םֶכיִתוּועְו חב רב לע ךָחיִכוא ּךיְתולועו * ָךיחְב
 םָא יִּכ ךָמִמ יִּתְשְרְדְדִקדִמּו יִּתְלאָשדַמ : םֶביִתּוְבִא תרֶא יִתיּוצ
 חַבְזִמ עומָש הָּגַה * בוט בבל הָחְמְשב דובעל : יִתוא הֶאריל
 ; הָרָּבשְנ חור םיִהְלֶא יִחְבַז * הָרּוהַמ הָחְנַמִמ רֶּבשַנ בלו : בוט

 הָנְבָא חב תְלֶאְש אל הָלּועְו תאָטִח ' תְצְפָח אל הָחְנִּו חַב
 תֶאְו ליִפְשֶא בל םּור : יִּבְרְְּכ יחור ףא הָרְּבַשַאו ' יִּבְל ןורְבָשְב
 ' ףיָחְבְז םַה יחור יבש : יִנדֶא ןעַמְל יִבָבְל ערקו ' ישע זכור



 8 דיזזמ זזצ זאפ סע 'תאחמ שאזדיצ

 1116 +98108 ואנוםוב ]16 16016 ; ב0 וטנמ6 12616 טס 11586 126 ץפומ 01 16876

 הת 56עסמש וטנם6 [סע 0עומא-ס0ענטש 1186 8קעומש8 01 ועה1סע ; 8ם6 11 811 6

 50מ8 01 גב עס 1038, 8מ0 1,071105 פנמפומ₪ 10 לטת0(0] 50נמשפ ; מ ||

 116 11008 01 1300מ 3ם0 811 126 11008 01 116 1010818 ו/6ע6 ]18ץכפ, הם0 17108)

 הב 10]00ע בוגפ108] גת פוניגתבסמו ; 80 16 811 116 508 01 6100 וק616 ןסומומפ ומ

 סמ6 1סוג6 ןסעג| 5םסוג6 ושופמ 116 51828 זמ +םסנע 6000808 ; 8מ6 1[ 411 1.6080

 ועסעס 800 ואנג 811 118 068568 : 15 רטסו18 0% 06 6מסטפ]ג 10ע סטעמומ₪, הם 1

 סמסטש]ג (סע 16 0וסננמש ; סע 6010 ! ועוזב 811 11086 12026 18 811]] מס 6מסטפ]

 10 80ע/0) 80 01 901101621 10 606 0(06ע6 126 6100 01 81027. סע [0 ! 1םסט

 הו 20807 ]גסבסוגע60, 6() סטע ומש ; מ0 ואנזב גה[ 528]| 6 1ם0מ לסוש

 סושמ 061026 1166, סטע 1,0707 768 12017 811 126 ]וממש הע6 ם06 8016 0

 ססם(0ע םסמסטע סת 1260 ; םסוש 11616 1ם6ם 08מ 1, 127 50ע 81, 806020118 ;

 8106 1 הב 06501800, 3מ0 טת6600 2100 הבס סמ , 6010200 1 ב7 סוזמ

 67058, 80 16 [1סש050 01 תבהמום0. 26 תסטשת( םה1ג +גֶצ 86עט8מ% 00

 ןגסתסוטע 2266, 10 6062 11066 8 2660206286 10ע 17 8068 01 אןמ0מ088. סע

 תרהמ לק כס618 ]1886 1םסוג 005000ש00 סמ 6, ה +תסוג 85% 0/0ב 6%162060 0

 6 1םק תגסעסצ. גם 1סע עגחמ ל [םץסוגעפ הנע 1 1]גק 00010, 81266 סו 1

 80100 80 ש6|| פץ גם6. \ם6 בסט וטהה( ם0+ 12062100 10 תג6 126 [8ץסטעפ

 טו6] 1םסוג 0654006056, [סע תסמ6 01 126 ₪006 1בסט ₪18210088 )86 [ מץ

 8]0נזמ סמ 166. .\ם6 76( [ םהטס מם06 50ע760 1266 60תבמב6מ8001י846 ושנוג 17

 ₪0002688, (סע ת0+ סמ6 ןמ (0ם 1בסטפהמ0 תםגט6 1 ע660מ106מ860 160. [[[

 5םסוג|0 887, 1 ח1!| גת 8 תמסהפטע6 16000מ% 1ת0מג םסאמ 1 5בסט]0 01 מסוע

 םסש 10 תטתגכסע %ם6ת. .\ם6 שתה( 68ם 1 ץ60טזמ טוס 1260, 5106 8]] ₪

 ומס 1?  "['בומ6 9ע6 1הק ם6876מ8,) 8150 126 6811ב 18 1םומס. "10 8088

 8[] 181 גב סב 18 816 1מ 1םֶ סוס, הם0 ]| הש 100 [עסוב 1גצ 180 ; 4

 עס 816 1םצ כססק]6 8מ0 127 06%, 80 עס 0081ש6 10 00 127 1[. 60 םסש

 8ם81] וץ6 8076 1106 םסומ, שתסמ 6 )1806 ת0+ 1מ6 קסושסמ) 8ם6 )סמ סונע

 תסוץ םסט86 ת84ג 060מ עטעמ( ווב 2ע67 )6 גסוז 828]| 6 80906 6

 םסוש, וש1!בסט( 580118066 86 תג681-ס11סננמ8, 8מ0 וטשמ וטס 1876 02/8100 מס

 1806 07 ע6807 30 +ב0ע6 18 םס ה10ע 07 קטענהסה0סמ 10 ע6תמסט6 סטץ

 וגמ6108מ2085 ; 8206 ראש 0₪61] גת הת טמ)ה]|ס60 [8מָה. 1צ606ע088]120 1

 ע6]סוס6 0סמ60צםות₪ 17 ןכעסמבנפ6, 8ם0 606 (תוגפונבש סמ 117 0268. | סע

 18 ע(6מ : 5 1צס% (סע !םֶצ 580112008 820 לטעמ(-ס0נענמפפ וטו] 1 6

 160." < סו סע 126 5886 01 58011100 8ם6 ץסטצ סוגצת+-000עוםש8 016 ] 6

 8 ססתנומהמ0 10 ץסטצ (0ע6/81ם078.7" *  .\[] [ 58 8ם6 8|] ] 5008 0[ 1106 8

 סמוק 181 1םסט 5818 [08ע מס ; 10 86ע76 6100 אנוב ןסק בם6 8 ₪000 6811 ;
 טסס16 0 ב68ע86מ 18 0000ע 1גהב 58011100. /\ם0 8 כע086מ 6811 18 26000

 1תגמ 8 קטצ6 1ו081-00עב8 ; 126 8807206 01 6506 18 8 606 נו

 8611066 הגס 1081-0טניוםפ 110 105% 20+ 065120, פ1ם 80 טעמ1-001ם₪ 101

 01088 01 858.7 ₪0 שג!| ] 1םסמ סטנ]6 המ 8]וגע סמ 16 60ם(זנוםסמ 01 גץ

 6876 הם םטמגכ|6 8180 ג 50115 וט(םנמ גס. | "116 כננ66 01 תג 681 0

 16 הוטשונמ658 06 םצ 6768 וטנ]] 1 טענתש 1סוט, הם6 ע6ת0 הנץ 0871 686

 07 1266, 0 1,050 ! 5106 60מ(11/6 6קוע]!8 ע6 127 580110605, הת6 גאל 16



 ינש םויל דוחיה ריש חכר
 הרֶרְפַסֶאְו ' ךֶתּויִרוה "לוקְּב עיִמְשאְו : ףָחְּבזמ לע ןוצרֶל ּולַע

 תרורּובג לַלַמא * זדְריִּבְחַא יִשְפִנ זרעי רָשֶא : יָהואָלְפִנ"לּכ
 רָבַּד ללכּוא לוכָיָה ' זמ יִּתַעְרָי אלו ףורָעֶא זדִמּו : לדֶרְבדַאְו
 םַכָח : ותְנְּבַתל רָפְסִמ ןיִא םִַנְו* ותָלדְגל רקַח יא יִּכי מו
 תולודנ הָשע : ּוהּונאַצִמ אל ַחְכ איִנָש ' ּוהומָּב יִמ תצוה בבל
 רעו רֶפְסַמ ןיִא דע : תואָלְפנ הֶשעְו זרֶּתַא לּודָנ ' תּואָרוְנ ברו

 ' ךְרעִה רֶשָא ןיע וזיפצ + רקַחָי אל יִּכ עדונ אלו * רח ןיצ
 קדעאו * ךעְדי אל בלו ךֶאְר אל יח : ףֶריִג רֶשֶא הרֶפ הזית
 אל בל יִמְכַח"לְ ְךִאְר אל ףיִתרָשְמ םג * עצי רָשֶא חבש
 : ךַמְּכ ערוי ףזרלוז ןיאְו * ךחבש ריִּכַמ ףּדְבְל זָּתַא : ףואְצִמ
 יומו ןכילע \ 6 רויּואְר תרוחְבש ' ךירעלב עדיי ןיאו

  ֶתוליִאדלָכְב לכה יפמו לנו ףרוככ שד פל יואב
 ורדיו  םיִמְשַה ףַאְלִפ ודוי : םֶתְְנָח זדֶּתַא רָשֶא עמ יִפְ
 ףא : ץרָא יִכְלַמילַּכ ףורוי ' ץֶרָאָהלָּכ ףָל ועיר : םִיָמ תולוק
 ִךיִרְבִע בקע ערֶזזלּב : םיִמָאְהלָּב ףוחְּבשיִו ' םיִמַעָהלּכ וי

 םיִהְלֶא לא ' םֶלָכ ּולָלְהָי יי םש תֶא : ָיִרְסַח ּורְכג םהיִלְע
 : דחא ומשו דחא יי * דחוימו דיחי התא ךורב [; םֶלּוע למ תַמא

 ינש םויל

 ךמבש יכרד : יורו ללא רבא ' ךַתְמַא כ ףדכע יא
 ךורע ףילא ןיִא : הרְרָמוִא אָרונ-המ ףישעמ * הרְרֶפַסַא םֶתְצְק

 תיִלְכַתְו ' אָצָמָי אל ולא רֶקָח : רּפַפִמ ּומְצְע הָדיִַא * רֶפָקּ
 אל וינָש רָפְסַמּו * רקַח ןיִא אלה ּותְנְּבְתְלְו : הדָצְקַת אל יִרש
 וא : ךֶובכ תוא ּיהואְכַּב' ְּודְנל רֶפְקִמ ןיִא םִגָו : רקָחְ
 אל ןַה םֶכְחְו ןוכְנ + ו יִנָפ הֶאְר אל יַחְו 0 רָשָא ןיע

 ,:.ןיפ

 0 ןי

 והיפ תירחא ' .וברע עדו - יִכ ה : ףחוא % תֶא :הָנמְָ ואל
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 ינש םויל .דוחיה ריש טכר

 ִּכַחְו אוטחל ןִּתֶא אל יִפּוי יִכְנֶא ןַכ אל יִדָּמַעְו :וּכְרִּד תישאר
 בּותְכַּכ : לא לעַּפ-הַמ לֶאְרְשיִלּו לא יִכְרד תוצק יִחֶאְל הָרְפְפַא

 'יִתְרְצי וז םַע ּתְרַמְאְו : םיִהלֶא יִשָעִמ אָרּונהַמ 'םילאל ומ
 רַפַסֶּת ןעַמְל ' יִתּוליִלַע יתמש םיִרְצִמְּב :יִתְלַהְהו יִמְש ּורְפַָי יל
 לעמ שוררא רֶשָאְכ ' רפסַא ןכ לע ףדבע יִנָאְו : יתותוא תא
 : ףשרק םש תֶא יִבְרְקִלְכְו ' ףיָשַעְמ כ ישְפִנ לָלַַּת : רַפִס
 ינוב םָ : יִנרַא תֶא הָדּוא יִּבללָכְּו * יִנִנע"לֶכְּב הָכְכְרְבַאו
 לכ ' ףָהְלְּת דיג יפ יּכ : ףֶתְלְהְּת אָלַמִא יפ הֶאְו י ףיִתוממוְר
 יִרָבִּד הָחיִשֶאְו * ףיִתוארונ זּוזע אָנ הְרְמִאְו ז ךֶּתְראַּפַּת תֶא םויַה
 יִעְרָי ו יורו ףיִרְסח ' ךיִתוקרצְו בוט ריכזו : ףיתּואלְפנ
 םיִמַעָה יהְלֶאלָּכיִּכ : תְלַרִּג אמ םיִהְלֶא-לָּכ לע ' הָּתֶא לּודָנ יּכ
 ןיא לו םַהיִרְבועל | ָה : םֶהָּב ןיא חּוְר םיִמְלא םיִלי לֶא * םֶה
 ' ּולְלַפַתִי זֶא הרצ תַעְבּו : םיִביִטַמ הָּפַה םֶהְל הָמִלְו * םיִביִשִמ
 בורק * וב יא חּורל בֶל"לֶכְּב םיִשְרּור : וליעוי אל יִּכ םּונעַי אלו
 דַכָל ולו ּונָשַע אּוה ' ּוניִהְלֶא אּוה לכ רצויה ובורק םע לא .
 : ודסַח םלועל יִּכ ומש ָּךרְכְנ.-' ודָי ןאצו ותיערמ םַע : ונחְנַא

 וניִפְּב ריִמָתְו : ְבְע אל ףישרור יכ  זְראָצְמְנ ראָמ ּונָל רצ
 ' ָךָרובְכַבו ָךַּב הֶּתַא דַע : ףֶּתְרַאָפִת םשֶל םיִלְלַהְמּו ' ָךָתְלִהת
 ךרוְכְכּו * ץֶרָאָה -לָכ אל ךרוְבְּכ רָשַא : ףיְרְבַע ףא ּףיָתְרְשְמּו
 דל ןיִאְו דובעל ךרבל ' ךֶתוא ּורָחּב ּוניִתובַאו : ץֶרָאָהְד -לָכ לע

 וננקו + כנו בא כ דוג" ףדבְל וא חנא םג יֶתַא
 הרָּתַאְש ' ּונָבָבְלְּו ּונְלְכ יִפַּב * ףיִדע הדֶלָילְו םֶמּוי * ךֶרּוחי לע
 ןיא + יב ונסנא םירע * ףֶרְחְי לע וניִקלֶא : וניקלֶא ףדבְל
 ןושתצר + ףתירַחאל הדָלְכְְו ץק ןיאו * ףְתישתור לֶא זֶלְחְת
 ןיִא : זרישָקְל בל ןיִאְו זריִרָחֶא יִלְּבִמּו * תישאר יִלָּבַמ ןורחאו
 ןיִאְו בבוס 4 ןיִא : ףיִתודמ מעל + ףוס ןיִאְו  ּףתּוחְבִנ לֶא הָצְק
 ' ףועילצי עלֶצְו רצ ןיִא + הֶאְר אל יַח ּךִתוא ןּכ לע ' הֶאַפ ךל
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 ישילש .םויל .דוחיה ריש לר

 יאו * ךיתוביכסל הֶאּפ ןיִא : עצמי אל פיש יג ָךֶרֶאְו כח
 רָשָא עמ ןיאְו ' ָּעַרְת רֶשָא הָמְכַח ןיא : ףיְהונִּב ליד ךות
 : עַד ןיִבָי רשֶא לכש ןיאְו * עדמדלכ וא גישי אלו + עי
 : תַאָרְב לכ הָמּואַמ יִלְּב ְךיִאְו ' הָּתֶא הָכיִאְו הָמּואִמ ַממ

 ישילש םויל
 אוב הָּתַא : רָצָי לכ בקי יַחְלֶא * זדֶפֶא יּכ יִעְרָי םכנְמֶא
 דלָּכ תֶאְו תיִמָמ הָּתַא : זהֶרַצונ אל רֶצוי זדֶּתַא ' ָתאָרְבִנ אלו

 םיִתְמ תויָחְהְל ןָמָאְנְו : הָלָעִַת ףַאְו לואָש רירומ הָּתַא ' הֶלַבְ
 ' הָּתְמאלְו יח לא תּומָת אל: ָּתַעְרּוה ןּכ ףָאיִבְנ ידי לַעו' הֶּא
 ץחומ ' ּתְדְלונ אלו רילומו ריִּבָשַמ : הָּתַא םכֶלוע דעו םֶלועַמ

 ןיא הָנישְו הָמּונִת ' ָךינָפְל ןיא הָוְִמּו תֶוָמ : תיִלָח אלו אפורו
 תיגְְש 6 ךּכ רָשָאְמ ' התא יַח לא 4 אלָה עַל

 < תּורָחְב הנק - ל : תְשְרִח - - תָשִרִח * ָתאָצְמִנ אל

 וימר בצעו החְמְש כ ולַח אלו : תורחשו הָביש כ
 הָמְרִת אל ףַא ' םָשַג תא בֶבּוסָי אל יִּכ : בָצְק רַבְדלֶכְו רצונ
 םכְתישאר לֶא ' שם ּתְבּבִס לרּובָג םכיִרּוצָיהְלָּכ : םכָשְנְלָּכ דא
 לּובּג םָאָבְצ יִמיִלְו ' םכֶּתְמַש לּובנְּב םיִאּורְּבַה יִּכ : םכָתיִרַחַאְלּו
 כ לע : ךמצעלו ףיַתונשלו מל לּובְג ןיִא ּךְלּו : םכֶּתְפַקַה
 - םיִכיִרָצ לכה : לכה םיִכיִרָצ ףְִּסַחְלּ הריל * "לכל ףירצ ּךניא

 תי ריִצְיילְּכ זכר יּכ : ףיִתוירְבְל ףירצ ףָיִאְו ' ףיתוקרצל
 ' םיִכּורע רָיִּב זריִרָחֶאְו תישאר : ִרֶכְרֶצִנ אל הָמּואַמ ל
 ' הדָנּושאְרְב הָיָה רֶשָא"לָּכ : זכיִכּורְש חּוְרִּב םבָהְו םֶב הֶּתַא
 -לָכְו * םבֶחיִשעַמְכְו םכירוצָיהדלכ : דֶנורָחֶאְב הָיִהְי רָשָא
 חַּכָשַת אלְו יםֶלְּכ ַעַרַּת ףוס רעו שארַמ :םֶהיִתוְבשְחַמּו םֶהיִרְבִּ

 ערַת ּףּדבְל ' זכְרַע ּףְבלְו זכֶתאַרֶב תא : םֶלְצֶא זרּתַא יִּ
 םכיִנוכנ יגל יִּכ ' םֶלָעְג ךִממ רֶבְר ןיִא ןח : םֶּכְִדְו םֶמּוקְמ
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 ישילש םויל .דוחיה ריש | אלר
 תֶא : רֶתְסַהְלּו זדֶמַש פּונְל * רֶהְסְו סונֶמ ןיאו ףָשְח ןיִא : םֶלְּ
 : הָצְרִּתָש תב םֶהיִלא זרוטנ יִלְּב * תצצומ הָּתַא שֶקַבִּת רָשא
 .לַעיִּבהַאְלִנ ניאו השעת ףדַבְל * הֶאְרִת תַחַאָּכ לכה תֶא יִּ
 עגרְב עַמָשִּת : דָחֶא עַגּב רבת לכ לע * רַחָי םכְרֶא לע יוג
 -לַכ לֶא ןיִָּת ףַא + : זרּולַפְתַהְ וכו שחלו קעז ' ;רולוקַה %
 לע ךיראזר אלו + ןהיִבָבְלְ-דִּ רוקחזה עגְרְּב * םבֶהיִשְעִמ
 ' ךְרְזג ףתצע לַצֶא : ךֶתְצע לע ּמְהַמהַת אלו . ךיֶתובָשָחִמ
 יִלּבִמ * רָשיִבּו םבותֶּב זרֶמָאּב כְלְכְו : ךָתְפייְרְק דַעומְלּו ץקל
 ;רּבְכי אל ףָפמ רֶבָדְו רבא אל רֶבְּד ממ : רֶקְח יִלְּבַמּו ףרע
 : תושעמ ריב זרַחומ יִמ ןיִאְו * תושעל לבּות ץופְחַת רֶשֶא-לּכ

 רח רב א : ָרָחֶא אל יי תּוְְּו * הושק ופְָכ יי תלכי
 רעו םֶלועָמ רָשֶא : דַחָי םה ףֶל תורְבועו תוריִתַע ' רַחְבִנ ממ
 דוס דיִגַת זרושְרַח : םֶלְכְב זדּתַאְו ּףְּב םכלְּכ םכָה * םכֶלועָה
 רַכְ ' ףְעיִמְשַהְל ךירָצ ףניִאְ : ּךיְבַאְלמּו ףיְרְבַע לֶא ' ףיבְרד
 בל לע זבְרָמְב + זרֶלע רופילָּכ ףפמ יּכ : ףעירוהל רֶתְסְו דוס
 אל קָתָע ּוניִּפִמ ' תצַצְּמִת אל תְרֶבְנלָּכ בֶלְּב : זרֶלָעָ ריִצְילְּ
 : הָצופ הָּפ ןיִאְו רּוהָי אל בָל ' זרָצָחָי אלו הָצְק ול ןיִאְּב : אָצי
 : תוחיכומ וב תרוחיש ול ןיא * זרוחְור וכ ןיִאְו תוחור ול ןיִאְּב
 םיונָא : ועיִגַהְל ףוס אלו הֶלִחְת אלְל ' ועד אָשי יִמ קוחרמל
 : שּורָחְמּו שורְּדִמ םולבָא בֶלְו הָפ * שארו ףוסו ךות םכירּוחא
 בוס : בָבְלְי אל ןובְנ בל כח * בָבוסְּכ םכיִעּועְנ קמע הדב
 ןיִאְו יָלִע ןיִא : לּכַב הֶּתַא לכה תוויְהְבּו * לכ זרֶא אָלַמּו לַּכַה
 ' ךרּוחאל בַנְו הדָאְרַמ ןיִא : ּךֶתּוניִּב ןיִאְו ךְל ץוח ןיא ' תחת
 קד םוקמ ןיִאְו ' לדְִנ ךִממ וב ןיאְו * ףֶּוחְי םצעל ףוג יא
 ָךִמַמ קר זבוקמ ןיִאְו * לדּדְבִנְו לכְמ לַצֶאְנ נאו + לדַחְנ ךֶמַמ

 -לָכ אלו רעְרעו ןִמז אלו * אָצְמִנ ב ןיא יוגשו הָרְקִמ : לח
 הָּתַאְו םֶכְרוע הֶּתַא * םִָכִמ זרֶּתַא רעיל ןֶמְזלָּכ : הדָצְמֶש
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 יעיבר םויל דוחיה .ריש בלר

 :ֶתוֶא אָצִמי רָשָא לָכָש ןיא ' ףֶתוֶא גישי אל עדְמדלָכ : ֶנַשִמ
 יַח * ףיִלֶאָמ הָּתַא םֶכָח : ףַהְנְּבְּת ּףֶהֶלְרִנּכ ' ךֶתמְבִח ּךתְּרַמְּכ
 ךְניּב יִּתְלַּב ' זדֶמְכָח ןיִא ךְתֶמְכָח תלוז : ףיִליִנְּכ ןיִאְו ךָמִצעִמ
 םֶתְעְַו םאְלִמִּת ףחּורו * לָכְש םיִמְכַח בֶלְּב תְקַלַח : הממ יא
 : הָר ןיא ףךְֶע יִרָעְלּבִמּו * זררובג ןיא ףָחְכ יִרְעְלַּבִמ : לָּבְשת
 רקילָּכ + ותְלַרג זבָא יִּכ לוד ןיִאְו ' ותַרַּבַּכ בא יִּכ רָבְכַנ ןיא
 רקח ןיפ+ : ףיָרְסַח זרושע ץופחתת רָשָאל * ףְרָיִמ בוט
 יח * יִתויִוַה זרלוז דוע ןיא : ּףְתְנּובְתְל רפְסִמ ןיאְו < ףתלרנל
 לכ לָּכַה תויִהְבּו * ָתיִיָה לכ לכה נפלו : ְִלּ ןיִאְו לָבּות לכו
 : ךוטעמ אל ףשצ הירוצי ומזה אלו ךוצַחְל אלל : זֶראְלְמ
 ּףַתושַעּב י ָּתְלָּבַחְנ אל ךְּתְכאָלְמ ףותמ ' ִתְלְְּבִנ אל לכ ךתושעב
 ִּּקַחְר אלו ףוברק אל : סימה תֶאְו ץרָאָה תֶאְו * םיִמָשַה תֶא
 ריּבַּכ ַחיִרְו * פטי אל זכימ םֶרָ : ףוקלח אל תוריק"לְ כ
 אל שָא זרֶלְכוא שא ' פנמה אל תרָפְנילָּכ ףַא : ךֶּפדִהָי אל
 ָתייָה ומְּכ : ןורָתי ןיִא חיל ' ןורָפַח ןיִא ףתויוהל : : הפרשה
 יִּכ ךריעמ ּףמשו : זֶיְהְי אל ָךַּב ףרעו רֶסִח * זרִיִהִּת םכֶלועְל

 ' תַעְרּונ ןַכְו םֶלועְל חדוה : הָּתֶא לּכַבּו זדּיִחְתִו הָוהְו * זְריִיַה
 לכה ָףְלָש ' לכּב הָוהְו אּוה הָּתַאש : תרועה ףּכ ןכו ףריִע
 :ּוריקְסי ְּב ףרקי ףקֶהְּ ודע ונע ףרק תומָש : לכה ממ

 יעיבר םויל
 הלא דָחָיִא :יִלָאוְגְו ירוצ יהלֶא הָוְנא 'ילאְו יבָא יִהְלֶא מורא
 ּונָאָרִב אּוה רָחֶא יַח לֶא + זִיִמְעּפ םוילְכְּב ץֶרָאָהְו זכימשה
 רידא הָמ ' ץֶרָאָהלָּכ ןודָא ּונינורַא : ונְלְכל בָא לֶאְרְשְי ריִבָא
 תָמָא \ םלועל ' אָנְק 0% שא לֶאָּכ ןיִא ץֶראַהְ -לָכְב ךֶמש
 ייואמדלּכ םכיולת וילָע * ייח זועַמ יעשו ירוא + זדְנמָא לא
 : םיִיאְו םיוג ומ ּוליִבָי אל ' םייח םיִהְלֶא אוה תָמָא םיִהלֶא
 : םיִנודָאַה ינודָאו םיהְלֶאָה יִהְלֶא ' םינוא בַרְו כ ץיִמַאְו רידא
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 יעיבר םויל דוחיה ריש גל
 לכ ארוב : יִלַצְו יִרָמּוש ירּוענ ףּולַא * יִלָעוְבּו ישיא ישוע ּהָלֶא
 םיִרָה חור ארוב : לֶאְרְשָי יהְלֶא םיִהלא וב * לאוג לארי
 לע ' םיאַג לע לּומָּג ביִשָמ הֶאָג : רַצְבּי אל הָמְזִמ ךממ ' רצוי
 רַרַהְמ ' הרְרְבַעְב ץורעל ּומּוקְּב רובג + םכיִאָשגַה לַעְו זיִמְרַה
 ַחָּכז לד ' קצָשונ ויּתְחַּת ל הובָנ : תצְרְ" אל יִמ ונואָנ
 אל יִמ גנאש הָיִרֶא ' זרְרּובְנַּב ומשּו אּוה לּורדָנ : דשע תולודְג
 ! הָּבִר םישודק דופְּב ץֶרָעִנ לא ' הָבְבְרִמ אוה לּוגד ירוד : ארי
 ודוהו ורדה :ץִמָי לעו לאמש לע ואָבְצו  ןימוי קיּתַעָּכ ביִתָי ןיד
 יהלֶא לא אּוה : ויִריִסַחילָכְל אּוה רֶדָה רּורָח : ויְִבַע נב לע
 ' רע עד קיִתָו יאדו : לכ הָלְּפִת מוש רו כ תוחורָה

 ₪ : םינש 0 ול 0 םוּכ ה תי ₪ רכוז
 רצוי בקי קֶלַח : ּונעישומ אּוה הָי זרמו ' ּוניוק ולו ּוניָהְלֶא

 יי םיִּזרַה סכָח * יִקֶלֶח יי סֶלּועַה יח : לכַּב דיִסָחְ יי ןונח * לכה
 : הָעְרְּב תוארֶמ םִיניִע רּוהמ ' העד רָמַלְמַה ביִטַמּו בוט : יקח

 רזּונְו ץעוי : ּוריִבְּד תּונְּכָשָמ תּודידָי יִריִדָי ' ורָבִּד רשיו יי רש
 ' ובוטו ויִפָי ידוד הפי : הָנָבישי יִמ לַעְפִו ףותחִיו * הָנריִפי ימ
 הֶאְנְק ריִעָי  תומָחְלַמ שיִאְכ אַצָי רּובְנֶכ : ובּושָּב ןויצ ּוזחִיְו וארָ
 רש ויָרְבָע אָשנ * םיִרָשְנ יִפְנַּכ לע רָשְנְּכ + זרומְקָנ זרושָעל
 : לַחָנַּכ וחּורו שעְכּו בקְרְכ  לַחָש רַמְנְכּו לּוכש בּורְכ : םירּודה
 .ריִּבָכ : דְקָש לֶקַמְּ - ורָבְּד * דקוש רֶָמְנְכּו לּוכָש בור

 רּוחְּב זְרָאְּכ : לַחְנְכ וחירו יִרָאְכְו איִבְלְּכ * לַחָש ומָכ בל כ
 ' ותָבָהִא זוע ּוחיִרְּב חְפְַּכ : ותונתונע ןָנְעְר שורְבְכ * ּותָלְדְנִּב

 יבש סע ירוד ןכ * רעַָה יִצָעְּב חּפתְּכ : ותְואְנ לֶאְרְשִי לע
 יסוכ : לֶאְרְשָיְל אוה לַטְכְו םקונ' לא יִיְגְרַמְל חַכ ריִַּּכ : רעש

 אל יי ירובכ : יל יודו הדָלָחנ ידודל יִנָא * ירו יקְלָח תֶנְמ
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 יעיבר םויל דוחיה ריש דלר

 ' םֶקְע ריִפְכַכְו גאָשי הָירֶּכ ונראה והיְנְרַמָאָה ' נרי
 ונאצ לכי אל רֶשֶא רוב הָעָּב : םֶהָדְנ שיִאְכּו רנּכ הָיְהִי לַא
 רַמ ַחְרּובּו םָנ * ַחַרּואָכּו לָיָא ןיא רוּבִנְכ : : לָכָאמְ הָיַהְ ליִצַל
 ויבוא שָעְכ םּג בקרב ' ו ריִפּכַכְו תיִחָשַמ הָיִרֶאַּכ : ַחְרְוצ

 תַישְו ריִמָשכ : תז ףְָנְכ ראשי אלו * תַישו ריִמָשְכ כ רי
 ' אבָו ונְל הָבַרְנ יִמָשְַּכ : ןנָ וריִעְל תּופָע םיִרָפצְכ ' ןגמָי םיִרָצ
 ויִפָנָּכ לַצְבּו ולזוג לע - רָשנָכ : וב יקבל לכ שוקְלַמְב

 יִבָצְל : תולילע ארונ לא - - 7 אּוה 7 8

 ריי ומע יִנָּפְל : ירָסַח יהלֶא נמק יִּכ ' ירוד זדֶמוד רָפְעְ
 רוצו אּוה יִקְלָח םכְלועְל + םכיִרָשְנ יִפְנַּכ לַע םכַאְשניִו * םיִרּודָה

 תולּודָנ * תואְלְפִנְו אוח יי ודל : יִבָבְלּו ףל ירא הֶלְּכ  יִבָבְל
 : ףְמוקְמ תֶא עָדי ןיאו ' ףָמְלועְל הֶּפַא םוקָמ : תואְרּונ ברו השע
 זועָמּו םּורָמ : ירצו יִלְלוחְמ יִנְדְלַי רּוצ * יִרָצויו יעור לֶא יִאְרומ

 'ּונָל בנשמ בקע ךַלָמ :יִסּונָמ יו םש זע לְִמ ' ִסָחַמּו יל אוה
 חַטְבִמ ' יל יִָי ןעָשָמ תועּושי לּודַמ : ּונְעיִשומּו ּונְקְקוְחַמ אּוה
 רוד רודלְכְּב ' ּךתּוכְלמ לוע לשומ : יח יי םכיִהְלֶא
 : הָרַצַק אל ּףרָי יִכ יי עשוה ' הָרָצְל יל חֶאְכ ךְנָתִי יִמ : ףתלשממ
 יִעְשי ןנָמ : לא יִזעָמ יִּכ ביזָעֶא אל * לֶאְרְשָי הָוָקַמ םיִיַח רוקִמ
 םיִסוחה לכל אּוה ןנָמ : הָוָאַת שפנ ףרְכְזְלּו ףֶמשל ' הָוָאְג ברח
 ראי אָרונְו אנ םיעְְורֶכְ :וב ול ל רֶשַא םֶדֶא יִרָשִא ' וב

 935 ןפי

 : יאשה = לע אשנהמו א . . 2- ₪ 8
 רָטּונְו םקונ : יִסִנ  בָגֶשנְו ןוכְנ * ישודק יהְלֶא ץֶרַעְנְו שדְקִנ

 ' ור ולב יי ירנ : הָמָחְלַמ שיא יביא ויִרָצְל ' זרֶמַח לעבו
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 יעיבר םויל רוחיה ריש הלר

 חֶלוסו לָבוס * יִעְלַפ יי דָעוסְו ךִמופ + ורָבַד ילגרְל רַנְו ישאר יִלָע

 :יִרְבְסְו ירעס לָבּופְו חלוס ' יִרְתַסְו יעלס יי ירָהְס :יִעָשַפ אָשונְ
 ' ידעו יזע רובנו זּוזע י ּונָטְלַפִמּ ונְתרְזָע ' ּונְקְּוְצְמּו יי ונָעְלַס
 ןכָא * רֶתְס ויביִבְק תֶש שידקו ריע : יִרָע יִהָי לַא יל זוע ןיִלְע
 רַָמוש * ויָבָיאְל לּומְּג םלשְל רַהַמַמ דע : רָּתִּפְסִמ לא הָּתַא

 תרד אוה * ּורידָי םֶהָרְכַא תֶא הָדֶפ : יהוא דָסָחְו זרי
 :ּודָבַע בְקָעָי יִנְב יִרֶצ לע ' ודְחּכ ןֶתַי קָחְצְי רחְפ : ודְבַע לֶאְרְשי
 רורָצ : קֶרַצ ןִּתֶא ול תובָבְל-לָּכ * קדובו שרדו רקוחְו לעופ
 דוד םכודָאְו חצ : רֶפְכ ויִרָצ ומַעְל ןָתונ ' רֶפַּכַה "לּכָשֶא רמַה
 ' םיִמָּת רּוצַה  קירצ : תואְבְצ יי אָרְקִנ ןָּכ לע * תרוא ויִאְבְצִ
 ' ול םיִוחַּתְשַמ םִיִמָשַה תָבְצ : םכיִמְלוע רּוצָּב דע יִרָע חַטְבָא
 ' תרושְרְק יִניִמ -לָכְב וה שודק : ול לַעמִמ ץבירמוע םיִפְרְש
 אָרָמ ' אָיַח אָהְלא ןימְלְעל םָי : : תושְלָשְמ שורק שלש תותּכ
 יעשי ןֶרְק ' ויִאְנושְל אָגְקִמ םֶחְרְמ ינוק : אָיִמשד אָרְמּו אָעְרַאְר

 לָּפָשְו יי כר יִּכ * זדָאור לכ תֶאְו לכִמ קוחר : ייארוקל בודקו

 םּוחר : : לכל רָסַח ברו ַחָּכ בַרְו * לכ רַסְחֶא אל יי יעור : הָארִי

 תצוה ולָּכ יער : שבוכ ןועו בל יִרּוָבְשָל ' שָּבַחְמּו תצפו

 ןורָחאְ ןושאר + םיִרּוטַחְו םיקּוהְמ רֶמָא ויִטְפשִמ * םכידמַחְמ
 תציִמש ךלמ טילש : רע ןכוש לֶא זרָּתַא םכְלוע רעו םבֶלועָמ

 ו ןנמּו שמש : רּדַהְמּו םָמורֶמ חַּבַשְמ אָנָא הל ' רֶדְו רְּדלֶכְ
 'ּוהּוְנאָצְמ אל ַחְכ אי'גָש : םיִהובג ליִפָשַמּו קָרֶצ טפוש ' םיִהְלֶא
 רָּבִדָי יִּכ * םּולָש ולֶש יִּכ ומש ּהמלֶש : ּוהָמָכ יִמּו וחכְּב ביִנשי
 םֶאְר תופעות ' הָיְהֶא רֶשֶא זדָיִהֶא יי םש : : כול וידיִסַח לֶא
 ישְפַנ ומש הָיוללה לאו יִּבְלַמ יִרואַמ ירש : זדירָאְּו ריִפְְּ

 : יערה תֶשָלש םיִניִרָשה *םיִעָטְ יִבָוְי בע ממ : ללה
 ךכְרד םיִמָת :םֶּמְהְל לָפִמִת םישקע םעְו סמ רָּבִתִת רָסְחְחֶּת
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 ישימח םויל דוחיה ריש ולר
 יִרָבְסְו יִּתְלַחוִת : לכ תֶא תרושעל ּףַּבְל "לכת ' -לכמ ףיקַת
 יִעמִמ * יִזעְו יִּתְראְפִתְו יִתְלַהְת : יתְקּושתּו יִשָפִנ תִוָאַּת ' 'ִתָוקְתו
 ;רובָבְלָה -לָּכ * רָחֶא תועד לא ויער םכיִמָת : זוגו יחוג יִמא
 ; רַחָי שרוד

 ישימח םויל

 ףיִתובשחמ : ארוב הֶּתַא םִיְתְפָש ביִנ * הְרומ הָעּר ּךומְכ יִמ

 אלו ' ףְִרֶמְכִח ףורְפל אל : ּומָּתִי אל ףיזְרונָשּו ' ּומָרְו קמע
  ךֶּתְלשְמִמ ּתְשְרָי אלו * ףַתוכְלמ ָתְלַבק אל : תת ּךּוניִבָה
 ןת אלו : ףֶוח רוכָּכ םכיִרְחָאְל אלו * ףדַבְל ףל יה לע
 רקָילְּכ םַנְו דובְבְו : םיִֶזו יִליִסְפל ךתָלהִּת ' םיִרְחֶא םיהלאל
 ףךקכותו רוחי רע הָתַא פא םיִרָזְל אל 2% ' ךּתִאַמ

 ּתְְעונ 2 : מע רז זיא - / מידה לא . יל

 ' ףיָתיבשחמ יקמַעמִמ : תיִניִבְנ ּכ תואיִרְב ךשדחב ' ּתְרָמְל אלו
 ןה ּךיָשָעממּו ' ונרפה אלַה ףיִבְרִד תוצק : ףיִתולָעְּפדלּכ ףִּבִלַמּ
 : תֶהַעְרִגנ אל זרַמּואִמ ךדבְל ' תרְרְצָי לכ לא זדָּתַאָש : ּונעְר
 ַתיִיָה יִּכ : ָּתְכְרצִנ אל רֶזִעְל םִנְו ' ּתְצַחְל אל ךְּתְכאְלְמ תושעל
 ' ָהיִרָבַע ךְהְבהְאִמ יִּכ : : לכ ָחְכְרְצִנ אל לכ ןיִאְּב זָאְו * לכה ינפל
 או ךומָּכ יאו ' חל ולא עדונ אלו : ל ֶראַרּב לכ
 0 הדָיָהְנ אלו םכק אלו * זדָאְלֶהָו זָא ןמ עמְשנ אלו | : הת
 : לָאְרשי לא ןורחאו ןושאר * לֶא הָיְִי אל ףירְחֶא םַנְו + האר
 הָשעָי ימ רֶשֶא : דָחֶא ומשו דָחֶא *  רָחָיְמּו ריִחָי הָּתַא ורב
 ןיאו * ךתְיִצ תלוז ריִצָי יא וכ ךישעַמּכ ' ֶתְכאַלְמּ
 יִכ * לפַב הָשַעִַת ץופְחַּת רָשָאדלָּכ : ףחֶאיִרְּב כא יִּכ זרֶאיִרְּב
 זכיהלָא ןיִא יִּכ * ףָתְלּכ ןיאו ףומָּכ ןיא : לכ לע תיל זדֶתַא
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 ימ : לפי אל ממ רֶבְרְו * אָלְפ זרשע לאה זדֶּתא : ףֶהְלּוז
 תותוא ןיִא : תולודג הָשע ּףְַּבְל םיִהְלֶא ' תלָהֶה ארו ךומָכ
 הדָנּבְת ןיִא + ףיִתְרֶפּומ ומָּכ זרֶפּומ ןיפ+ ףא ' ףיִתְרּותוא ּמְּ

 ' יָתּובָשִחַמ ּוקְמָע דאָמ יִּכ : ףיֶתְלרְנכ הָלְִג ןיא ' ָּתְנִבְתַ
 הָונ ןיא ףא ' תו ּומְּכ זדָואג ןיא : ףיהוחרְוא יברד ּוחַבְ
 : ךהובְְק ומּכ זרוברק ןיא * ףתשדקכ זרָשְדְק ןיא * ונע
 עוז ןיא + ֶהְּושִתְכ זרַעּושַ ןיא ' ךתקרצ ומָּכ זרק ןיא
  ָּונְמַחְְּכ םיִמַחְ ןיא : ורוב פְרכ לוק ןיִא 'ךיִתועורזכ
 אילפמ ןיאְו * ףֶתּוהְלאַּכ זרּוהְלֶא ןיִא + ףֶתּניִנַחְכ זרּונינח ןיא
 םיִצּוחְל ְרֶכְּב * םיִצּורָמ םכילֶא ףיִהומֶש יִּכ : ףֶתראָפִת בש
 טהלו םַש לָכְו ' צהל אל םּוטרחו ףָשאְו : םיִצּוחְנ איִלְפַהְל
 :םיִמָטְרַחַהְו םיִמְסוקַה לָּכ  םיִמָכָחַהילֶכ חצי אל :ּוחְצְני אל
 : םיִמְסּוקְו םיִמּורע ּףְל ּולְבּוש אל * םיִמָּכַח רוחֶאְל ביִשָמ הָּתַא
 אל ףךנוצְרמ : ּףַתַרַזִנ דוס תַצְע רַפָקְל ' ףיִתומְזִמ רוחֶאְל ביִשָהְל
 ילָּכ תרצע רפַּת ףְתַצִע : ףורחאָי אלו ורמי אל ' ורבע
 'הָוָשִמ פו הָוצמ הָתַא : םיִציִפַא בל שיִלָחַמ זו ' םיצעוי
 -לָּכ ל * הוקס ףניאְו זו הָתֶא : זדָוַצִמ ריִקָּפ ךילע ןיאו
 רָשֶא לכו ' םבָנינַעְלֶבְו םבירּוצוהדלְכְו : הָורִת שָפַג הָּוקמ
 תצרוב ןיִא יּכ ' ףיִתובָשְחַמ םכָתובשָחַמ אל : ומ ןיִא ב
 : ּונינורַא בָגשנ רקח ןיִאְו * וניהלַא תצְלְפִנ ןוימד ןיאו : ךתֶלּו
 קדלָבמ קר : סּומְּב"לָּכְמּו סּומעְלְבִמ סּומַעְו רּותָסִלְּבִמ רּותְס

 = בָגָשַנלָּבַמ בָגֶשנ : .ובודלָבמ לוכיו ןופצ ' לכ ןּופַצְ
 ןוילע- -לָּכמ ןוי ילעו ָהוְבָנלֶּכִמ הוב : זכלועל ומשּו םםֶלַעְנ על
 : קּומָח ויל תַערלָּב בל * קּומַעלְבִמ קּומַעְו יּובָח : ןויִבָחְ -לכִמּ
 אל : הָמּואַמְ -לכ ול תושַהְל םילוכי ' הָמְבְחְו עְדַמּו לָבְש ןיאש
 הָרְקִמ : הָמּוד רֶבְּד ול םכיִאְצוְמ אל * הֶמַכְו ךיִא ול םיִנישַמ
 םיִאְצוְמ אלו :לָפֶא סִנְו רוא ךַמְסִמּו רֶבָחְו ' לפטְו יּונָשו רערַעְ



 3 דימ זצגזאפ סע זמ סאזזיצ .

 160. '1'םסט הו 16 6306 וצבס סע[סעמספ| טסמ00סעפ, 80 תס(תומש 18 0

 1611 סע 1200. ל בס 18 1186 1206, 1082011 גם כעה1808 7 68 1ם0ו + (6

 ה]סבס ושבס 00086 87081 1נובפפ. "11096 הע6 ם0 8188 |1%א6 גד 8 תסע 8

 106 8 וץסמ06ע 1156 1םצ ועסמ006ע8. '[]ב026 18 בס טמ00עפ8(9ם01ם₪ [1א6 1

 ומ06ע8(8ם0ומ5 +206ע6 18 םס ₪9081םמ088 1186 1ג7 ₪ע081ם088. 202 ץסעץ

 קנס[(סטמה הגיס 1גצ (םסטפהז8) המה 61608100 הץס 126 הצפ 07 נע

 'דימסע6 18 םס 686011006 [1א6 +ג7 6306110260, םסע 18 12676 ₪ 60006866ת910מ

 |56 בק 60200800תם8102מ. ']'ב6ע6 18 םס 011088 [186 127 011085, מסע 8

 1תסנעס המ (210208ם1כ 1186 ב7 1210208ת10. '[תסע0 18 ם0 181116008658 06

 ]גץ דיופ(6סוג82088, םסע המ 58178110 1186 1ם7 581ע8זגסמ. "11026 18 ם0 ןסואסע

 1856 1בְצ סועסע, 11616 18 םס פסט 1186 126 1גטת06ע 01 117 תרופ. 6

 18 םס תגסעסק ]186 1בע גבסעסְק) 12026 18 םס ₪1801005088 1186 1 6

 דיתסע6 18 םס ₪0062080 1156 17 200080, המח 12676 18 תסונב8 80 וטסמ06ע-

 שסעאומש ]156 16 תםגתה6 01 1גץ ש1ס0צ7. סע 17 םהעבספ 816 פו(, 106

 קסושסנפ, וא]גנס]ב ףט161[ץ 60 וטסמהסעתט] 1םנמשפ וטתסמ 1]גסוג עשמבסתב01086 6

 סקקע68800. אס 60סמןוגעסע סע וא120ע0 68 600766 1200, 86 0 8010077 סע

 6]והענב 68מ 0ט6ע60016 12006. ל08, 81] ב6 ועגפ6 עגסת ןץנמסעפ, הם תגהש1-

 סוגם8, 08ממ0% סט6עססנב6 1206 ; ]סט 1י0ש69808% 126 067100 01 116 80 ; אז

 6106 0301 ןכעסשה1] 116 6טמםנמ₪ המ 80100ע0ע8 10 ע676186 17 כוננכספ6, סע

 10 ג807816 116 600מ80] 01 +םק 806206 006200. "ב67 08םמ01 נע 06

 יסתב 1]גק ואג!, 1ם67 08םמ0+ 28500ב םסע 1008ע0 1260. '['בק 60086] [1י08-

 1ע8101ב 16 800106 01 81| 60ט0מ96110ע8, הב 1ם7 תגנש]+ 26206101 688 6

 ב0871 01 116 טעהטס. '['םסט 60 מבת המ0086 0 17 01080 16761612 120 וש

 המ 11016 18 םסמ6 הקקסנמ(06 סטסע 1106 וטגס 60010 60 ננה מ 166. "1'בסוג

 16 םסק6 01 811, סט 1םסוג 02656 גג םסתס, 806 126 800] 07 6ץ6עץ סבס 1

 ןגסק66 ומ 1106 ונ]] 06 58115100. )ב6 811 126 608101108, מ 81] 12017 ומה ש1-

 תפונסתפ, המח 811 1םסוז ₪1ס0צק 6הבמ01 6 115000 גתוס 12606. 1' 'ג6 סט 8

 םע6 0% 117 1םסטפזפ ; [סע 1ם0ע0 18 בס 6108102 008100 1260. 76 1

 יעסמ06ע[0] 6סתגקהעופסמ 68206 00802106 סוגע (100, סע 16 055 48

 60826 ה((הנב 10 סטע 1,020. 116 8 126 תגספ% עגק(סענסטפ 01 8]] 1081

 מק 800108, המ 602608160 תגסע6 118 811 18% 18 602008100 הת

 טק, גסיס 801116 1ת8מ 811 1מ8+ 18 5סו110, תגס81 ]11006ם 01 81] 1181 15 [11006מ

 הת תגספ( ןסוטסע[(ט| המגסמש 81| 181 18 קסוטסע[ט] ; תגסע6 060]6%8 138 1

 681100, תגס86 1תטנפ1016 01 811 גמטנפנפ]6 1םומפפ) המ0 ]נפ תהמב6 15 [0ע 000 ;

 16 םופ686 01 811 םופ]ג, המס 126 פוגקע6מב6 01 811 6381160 מ 0[ 0שסעץ 1866.

 תגספ6 קעס(סטת0 8מ0 066ק 01 811 128% 18 0600, ב6 602ת60עמ]1ב6 ]וונתג 6

 081 01 811 גסמ 01 010086 18 001106160 ; 260880 0 11611606, 0 -

 160806, מ וטנפ002ב 682 60 תבקהע6 המק 0א15זנמש 601]00 10 גת. )שא יזניצ

 התה סזעצ 682םב0% 06 8קק]06 +0 בות ; 107 68 םמ6 תס!גנמש וטגנ6]

 ]81 8 ע650ת1018ב66 10 ותג, \\ גו םומג 1266 18 0 86010026, בסט 6

 תםסע 6בהתפ6, םסע 80010002, םסע טמוסמ, םסע 066206260, םסע |18, םסע

 088088. "7267 6התמ01 820 גם )עמ [סעעמ סע 60!סטמ) םסע המק תה[



 ישש םויל .דוחיה ריש חלר

 תוכובנ ןַכְל : עַבָשְו שש רֶשֶא עבְטלָב אלו * עַבָצְו הֶאְרַמ ול
 -לָכְו םיִפעְרְשדלְכְו : תונוּבָשְחַהלָּכ תּולָקְבְנְו * תרונותשע-לְּב
 'ּוהְליִּבְנַהְלִמּו והרְעשלמ : םירועש וב םּושְל םיִאְלַנ * םיִרּוהְרַה

 ונעדַמְּב ' ּודּונָשַפח ּונְלְכַש"לכַּב : ּוזדַמְסְרפְלִּו ּוזדְרֶאְְרְלִמ
 וישעממ ךַא ' ּוהּונעַדְי אל ּוהּוְנאָצִמ אל : פצוה קדמ תצוצמְל
 : דָחיָמ םֶכָחְו לָכּוידלָכְו יִח * דָחֶא רצוי ודָבְל אּוהָש : ּוהּנְרַכַה
 ותושעב : םֶדקי יִהְלֶא אַרְקִנ ןַּ כ לע סרק לכל דיה תצוה יִּכ
 וישעמ רשאב : לוכָי לכ אּוה יִּכ ּונַעְרִי ' ל תֶא םּואָמִלָכ יִלְּב

 ושב םּוְו ּילָכּב : םֶלְָפ הניב יכ ּונעְרִי לב זרַמְכְַ
 ' סֶלָּכְל םֶרְק הָיָה רָשַאְב : בלע יַהלֶא אוה יִכ ּונעְרִי * םֶלב
 ּונְרְצּי רַחֶא רָהְרַהְל ןיִאְו : םכלועל (םָיקְו יִח צה יִּכ ונע
 רַאְהְו לַּפָטְל ' ּוהָרְעָשְנ אל שֶרְְו שָּמַמְל : ּונְרּופְסְב אלְו נבל
 ןוא"לֶכְו ןיִמְל אלו + בָצִנְו רקעְל ודֶבשַחְנ אלו : ּוזרֶּמַדְנ אל
 :םיִּולְּכ רָשָעּב םיִעְדַמַהְו יםיִלְּכָשְנַהְו םיִאְרְנַה"לֶּב :בֶצְקְנ"לֶכְלּ
 ןה : תודָמּו תותעו תרז שלשְו * תודָג תשָשְו זרויָמַּכ עַבְשְו
 ףַא ּולְבְי םֶלָּכ : רַחָי ֶלּכ פָאְרְּב אּוה יִּכ ' דָחֶא םָנ ןיִא ארובְּב
 ' םֶלְכ הֶלַבְתּו דומָעַת הָּתַאְו : ּופוְסָי ףאְו ּודָבא' םבָה ' ּופולַחִ
 : םֶלועְל הָתַא םָיְקְו יח יִּ

 ישש םויל
 דלָּכ : והָשועְל הָשַעַמ חֶמְַָי אלו * אוה לכ רַצּוי ףרַבְל הָּתִא

 (ףַא י"ג א : ףְלְכְלַכְי אל םכיִמְש ףאָו ' ּוליִכְי אל זרוצרַאה
 ' מ וס ץֶרֶא הָשָעַר : םייח םיִהלָא ְּנָּפִמ * םיִיַח םָימ ולח
 ץֶראָה עקור ' םָיִמְשַה ףִּדְבְל זדֶטונ : זבימשה ןמ מ ופנו
 : ּףּדְנְכ רזע ָתְכְרֶצְג אלו ' ּךֶּדַבל צפָחלְּכ ישע : םִיִמַה לע
 תרַמַע ןּכ זֶא ףַחְכּכ + ףרימו ףִּמִמ לדכה ' רָעְסִ ימ ןיִא רעוס
 יִכ ' ָתְעְְי אלו ָּתְפַעַי אלו : ךּפִא ףֶרְרְּכילָּכ םבֶלועְלּו ' ֶתְעְַ
 ךצּפַח הָשעְמּו * ףיְרוצְוילְּכ ףרֶברְּב כ : ְלְמַע אל ףִתְכאַלְמְ
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 ישש םויל .דוחיה ריש טלר

 : ותַעְּב הֶּפָי ותשע לכה ' ותְרַהְמ אלו ותְרַחֶא אלו : יִרְמָאַמְּב
 אל לעו : תלעפ לכ יִלב לכה תֶאְו ' תֶהָשדַח לכ הָמּואַמ יִלְּבַמ
 לכ תֶא םֶּוע תועורְז ו תיִלָת לכ ףחור ןוצְרּב ח ָתְַסי לה דוסי
 רָבָד אל ּהיִעִּב ;רואלנ זםכָניִאְו ףוס דַעְו שארַמ * תרואָשונ
 ' תיִמִד אל ףתלעפל : זרשע ףָחּור רבדילכ נוצר * זדשקה
 . כאל ִּתְכאַלָמְל זדָמְרְק אלו : תריִוש :אל רָאְִלָּכ דֶא
 "לעַ  ּורָחֶאְו ומדק אל נוצר  תֶכְֶע לכה יה מב
 דָחֶא רָבָדְו ' ּתְחכְש אל ףְצְפָחלְּכַמ : ּורְסָחְו ופסּונ אל ףךַצְפַח
 אל זכָּב קר רֶבְדְו ' רְפְדַעָה אלְו תְרֶסָחָה אל : תּתְרָסֶח אל
 תָצְמִנ אל רֶבְד ץֶמֶשְו ' םֶביִעְתִה יִמּו םָחְּבַשְת זרַתַא : ָתְעְפ
 : םֶתיִלָּכ תעְרַבּו זרֶנּובְתַּב ' זכְתיִשָע זדמְכְחְּב תְרּולִחַה : כב
 : םיּואְר בוטְו רֶשְיְבּו תָמָאְּב * םביושע תריִרָחַא דעְו ערישארמ

 'ִךירְַחְו ךיטחר יּכ : ךירסחו ךימחר בר ' ףיִרָי ישעמ תמרה
 יִנָפְל * לָּכְלַבְל ןכּוה יַחְלָּכ אל דעו : ףיִרְבַע לע זכְלועמ אלה
 רָשאַּב לכה ִבְרַצ לכ יִפְּב השעַת ןוכִמו ןוזִמו + לָכֶא ןִתִת לכוא
 זא : םיִנורָחֶאְל םֶתוניִכַה זָא * םיִנושאָרַה םיִמָי תרֶשְלש : לכל
 -לָּכ םֶרָטֶּב : הָמְלַש לּומַמ תּורואָמ רֶרֶא * הָמְלָשַּב רוא ָתיִסִע

 שובל ןיִאָּב זֶא : ֶרֶלָּגְתְנ דַאְמ לכ רַחאְו ' ָתְלדִג דאָמ רוצי
 קדַמְלָשַּכ רוא : שָבְל זרּואָג גרוא אל רע * שָבול רדָהְו דוחד

 םכיִרּואְל םָּב ריש : זרֶטּונ הָעיִִּכ םיִמש * זֶטוע ליעְמְְ
 ' םיִמְל םָיִמ ןיִּב ְּלְַּּבַה : םיִכְלַהְמ תַחְנְּכ בוש אוצְרְו ' םיִכְרְ
 ףועו ' םִיַמ ץֶרָשְל תונועמ תונוזמ : םימָשה עיקר תרַחיִתְמְּב
 ' חדַמְרַא הרָשֶבְל ריִצָחְו בָשָע : םבָיִמְשה עיקר יִנְפ לע ףפועי
 םֶרָאַה לֶא ' ּתַעַטְנ ןג ןמש ןָרְקִּב + הַמָהְבלְכְלְ זדָיַחל לָכָאמ
 רַסֶחָי שא ורּוסְחמ יּ ' רול זריִשַע ודְנְנְּכ רֶזע : תריִשִע רשא
 תולעהל : הָתַש לפה ויִלְגר תַחַתְו התת ּרְָב ךיִשעמ-לֶּב :ול

 תרָנְהִּכ ול תריִשע : ןוצְרל ּולַעָ במ לע * ןאצו רֶקְּב כה
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 תבשה םויל רוחיה ריש מר

 זרַמְכָח ברב תִָמָש : תרֶרֶאְפִתְלּו שָרְק ?ררדהל * זררָשְל
 ' הָמְרִא יִנפ לע ָּתָענַמ אל : םיהלֶא םֶלָצְב ףל ותְרַצָי ִּכ * םיהלא
 = 5 ףמשו * ולָרְַו ובר ראָמ ףישעמ + הָמְכְחּב םֶלְכְו םֶרָא ִבְרְ
 : יָשעַמלָּכ יי ףורוי * ףיָשעַמ ראָמ ולו ובר : ללה זֶלּכ

 : נק ךְִבְכלְו * ךנעמל עפ לכ
 תבשה םויל

 לעּפלּכ לַעְו י ְכְרּב ןּכ לע תּבַשַה םיי ית יִעיִבָשַה יבא
 'םֶלְב רָצּוי יי ורבי הָבּוְכרְבי תַעלֶכְּב ךיִרִיסַח ' הָבּורְע הָלהִּת
 ךיִמְחְר בר * ךיְרְבַע לע םֶלועְמ יִּכ : םֶלּוע ֶלֶמּו םייח םיהלֶא
 דלָּכ לע : יִלַעְג ראָמ יִּכ עיִרוהְל * ָתולַחְה םִיִרְצַמְבּו * ּיָרְסַחְ
 סי ָךָעְקֶבְּב : םֶהיִהלאְבּו םיִלדְג םיִטְפָש * םֶהָּכ תושעַּב םיִהלֶא

 ךֶל תושעל ףמע תג : ּואָריו הֶלודְגה דָיַה * ּואָר ָךִמַע ףוס
 זכְנְו * םיָמָשַה ןמ זכְמַע ברו : ףְלְָג תואְרַהְל תֶרָאְפִת םש
 זרָיצ ץֶרִּב ' רֶּבְרִמַּב זֶתְכֶר תרַעְרָי : םכיִמ ּופְטְנ םיִבַעְה
 רּוצַמּו רָאָש רֶפַעְכְו * זכיִמָש ןנד ףמעל זדּתֶת : רֶבַע אל שיא
 : םיִמָאְל לַמָעְו םכָצְרַא ּושריי * םיִּמַע םיִּבְר םָיוג שָרָנִּת : םיִמ

 ּונדעתיַו : תורהְט תורָמָא + תּורָמָא ' תורות םיִקִח ּורָמְשי רּובעּב

 ריע ּונָּב שכְחּונְב : ןֶמֶש יג רוצ שיִמָדַחָמּ ' ןִמָש ;רעְרְמְּב

 םיִמָ ךֶרָאְל בשא הפ רֶמאַתַו : ףָשרְקִמ תי ּורָאָפיו " ףךשרק
 ושבְלִי ָךיִנַהְּכ ףא * קרָצ יח וב םָש יִּכ : ךְרבַא ףרְּב רצ
 תיִּב : וישי ףַא ּועַעְורְתִי ךל ' ּורָמזי תומיענ יִולַה תיִבּו : קֶדצ

 ' םיִנושארל דאַמ תוביִטֶַה : יי ךֶמְש ּודויִו ודְבְכִי יי יִארְיו לַאְרְשי
 לע ּתְשַש רָשַאְב ' ונילע אָנ שיִשָּת יי : םינורחאל םָג ביִטּת ןָּ
 : ביִטִת יִּכ סלּועל ּךְל הָדּונְו ' ביטלו תוברהל ונהוא : ּוניִתובָא
 ַחיִמִצִּת רוד ןרקו + אְרְקנ ךמש ָהיִלע יִּכ * הְרְהְמ ךריע הָנְבִת יי



 221 ייזז ₪ נצ זאפ ספ דצמ חאזדצ ב

 5100 50 06 10601700 !ם [בטסטצ סת 117 8](תע. '1'מסט 80061 [סע גועמ 8
 שהעותסמ( 10 גומופ(6ע םסעסות, [סע ]גס[ץ סעתהממסמ( 80 ]סמסטע. 1

 1860086 גמ גונב ומס וטפ00מב, [סע ]גס 0105 1סנימג ]ונתמ זמ ]ו 11850מ686)

 60 600! גס 0105 ₪01 ואו!ם010 םיסתג 116 1166 01 116 2]6811 16 גי0ו1110-

 תתסמ(5 07 תגאמ) גנסה 816 ]| 60ת(ע1ץ00 גת טטפ00תב. ]ב7 וטסע]8 העס

 000001017 תגוקת(ק המה 2088 הם0 ב67 ]| ואג!| קעהופס גץ תהנהס) ()

 ],0תפ | 68 מוקמו הת0 טסעק ש10ה8 העס 1 וטסעהפ, 80 8]| 100 !גומפפ

 1םסוג 185% תג806 וטנ!] ₪1ט6 1בהתאפ טמ(ס 1260, () 1,088 | 11 סו 1

 יעסטשת( 18 [סע 1םק סטשתמ 5880, 8מ0 811 1גק 0ע0800ע608 826 1סע 117 סשת

 וסע

 דפ צאצא סע דצמ טאצ עסת דחמ גםתהדו

 001 0106, +ם6מ, 1םסט 01086 10865 סמ 16 8670מ1ב 08, וט]16ויס(06 1ןגסט +

 ט|ס58 16 ₪82081ם-087. '/ם6ע0[6ע6 18 086 0מ6 01 117 שסעה8 10807 0

 קצפנפס 1260, הת 1ם7ֶ קנסוגפ סמ66 ואנ1] 01688 1166 81 81] תב05. ]3105800 6

 בסט () 1,085 | ב6 (2208102 01 811, 16 (ד00 01 1110, המ 126 66

 ןומפ. עסע [ץסתג 1ג0 קסשוממומש שהפ 6א10ב060 סטסע 1 86עט8מו8 6

 ּהבסטתההמס6 01 (גק ג0ע08]0 התה 1גק [1ם02688. כמ 116 130ץקנהמפ 0

 (םסט 01086 60עגעב6מ66 10 תגה80 15 |םםסואב 1081 1]גסט 81% קניס8[ןז 06

 ּהפסט6 811 ₪008, 81מ66 1םסוג 01061 01518 המבסמש +ב6תב 1681 ןט0 ב66,

 סת 1םסוע ₪008. %/]גסמ +םסט 010106056 16 ]260 ₪68 +םְצ ק60ק]6 88ש 17

 שדי081 ןכסוחסע ה רשסע6 812810. "בסט 01086 16806 17 ןכס0ק16 +0 ב86 0

 1תקפס![ 3 ש!סעסטפ תםהתנס) +0 0150187 127 ₪1081ם055. \ם6 בסט 41%

 ע1ז]ב ?ןגסתב [יסתב ם0870מ , ב0 16 610008 8180 0202000 וטה16. "['םסט 1

 שק6|| ע05826 1ם6וע ןסטצמסץומש ומ 126 11002088, 1ב 8 78816 [13ם0, +ם"סטפ]

 גוסב םס תוגמ ]80 קאפ860. "[]גסט ₪87686 10 1 60016 60עמ [ץסמג

 הס8טסמ , 108] ומ ףוגהמ נץ 88 +6 0086, 86 וקה16ע 1ץסמב 116 2008. '['םסוג

 01056 0עןטס סט% גבהמק םהטוסמפ המ 01008, 1281 167 בופ( ומ]גסעפ ?6וע

 |גת0 התה 116 80ףוופוטסמ 01 תהווסמפ. ]מ 0ע00ע 1281 189801 תגוק 1 0806

 16 81800105 86 18ואפכ 1ם7 וטסע0פ, 6) 1/0 ! וש םוס 8ע6 כעס ושסעספ ; 0

 !ם67 עסעס [90 המ 611160 וטוב 106 הפ נע0, המ0 [עסמב 126 1מ(7 006%

 16 280 502681665 0[ 011. %/ בסמ 1267 וטסע6 81 עספ8 1067 לזג]ז +1 0

 סור 0 6100000 המם0 8002200 1בצ 201ק תסט86. \ם0 1ג6ת 1101 %

 < 116ע6 וא11] 1 0₪6]] ז0 116 טמספו 10מ81ב 01 6878, 1 וע11| פטקקסעז 1 טו

 תת כ1ספפובש ;" 1סע 1026 1267 8281] 5071106 00ענמשב 0[

 גץ קנוספפ 8180 5281] 06 6100200 ואנוב ע10ת100טפמספפ. /\ם0 126 סמ86 0[

 1,601 8281| פןמש 8606 ]גקמגמפ, ץסה) 10 1206 8ת81| 1ג0ק 58םסט% המ0 006ע

 8085 01 ןכעהנפס ; 16 ]בסטפ6 01 15786] 3180, מ0 1ג6ץ7 אגס !08ע 126 [,סת

 8ם81] םסםסטע 80 שנט6 1ןג8מא8 10 117 םהעבס) 0) [;(0אע | ]מ 0]1 תר

 הפ ?גסט ]וגפ(| 0ס0ב 6א0600ומפ|ץ ₪006 10 16 68ע[ץ 0207801008,

 בסוג 06 ₪006 111אסואנ80 10 126 181002 068. 6) 1,0 א | 0106]16 0ץ0ע 8, 6

 םס8000מ 1100, 88 1םסט ושהפ6 ע01060]6 סטסע סע [91סזפ ; 0 תגט]1ק1ץ טפ

 המה !0 60 8000 (0 טפ) 80 1080 6 תוהק [סע 0ט6ע שוט 1תממ%8 טתוס 6

 טססהטפ6 0( גץ 6000ת685. () [,סאפ | סג4 1 סווץ 50660ו]ש, סע גו 6

[6 



 דחפפה : ריש אמר

 ' הדֶהָבְנ דפש קָרצ יִחְבְז * הְּבְרקְּב יי זכְלּועְל ןוּכָשתְו ' הב
 םיִצָפָח יּכ ' ְָפ ראב ףִמע ךרֶבּו : הָחְנִמ ברָעָת סָדְה ימ'כו
 :ּונְלִּכ ךמע אָנְיטְכַה ' ּונצְפִח השעת ףנוצרכו : נוצר תושעל
 דיִמָהְו : הֶלָפ הֶכְרִב ףִמע לע הָלְנִפ םַעְל ףל תייק ּונְּתִרחְּ
 ' ףרבָי ךֶמע ךֶתָכְרּכמּו * ףִתְראפת םשל לֶלהְנּו ףֶתְלִַּת פס
 - * יִאְוְּב זדֶלְלְהֶא יִרעּב ינָאְו + ךֶרכְס ָךרֶבִת רֶשָאְלָּכ זר יִּ
 םֶלועַה ןִמ * םלועל ְרבְמ :! םָש יהי : יִאְבְצ יִמוילְּכ הָכְכְרְבא
 : םֶלּועָה רַעְו

 ורמאָיַו * םלעה דעו םֶלועַה ןמ לֶאְרְשִי יהלֶא יי ףּורָּב בּותְב
 יד ּהָמְש ול רַמָאְו לאייר זדְנע + יל ללַהְו ןִמֶא םבָעְהלּכ
 הָל ד אָּתרוכְגו אָתְמְכָח יר אָמְלִע רעו אָמְלִע ןמ רֶבִמ אָקְלֶא
 הדינְבָשַח יִנָּכ רלאיטדק] עושי םכיולזד ּורְמאַָו רַמָאְנְו + תויה
 ןָמ סֶכיִהְלֶא יי זרֶא וכרב ומוק קדיחַתפ היבש הָיִרוה היכר
 הָכְרָּבלָּכ לע םַמּורְמּו ףָרכְּכ םש ּוכרביו זכְלועַה דַע פלועה
 םלועה דעו םֶלועָה ןמ לֶאְרְשִי יהְלֶא יי ףּורָּב רַמָאְְו : הֶלָהִת
 יניעל יי ערֶא דוד ךרביו רמָאְְו : : היּוללה ןמ ִמֶא םִעַהִלְּב רַמָאְו

 ובא אר יחלָא יו זרַתא ורב ריו רמו "דחה
 : םֶלּוע דעְו םֶלועַמ

 רופכה הש
 : ולא םיקוספ 'ד רמול שי תורימז םיענאל שרקה ןוראה ןיחתופשכ

 יי דובכה ךלמ הז ימ : רובכה ךלמ אוביו םלוע יחתפ ואשנהו םכישאר םירעש ואש

 : דובכה ךלמ אביו םלוע יחתפ ואשו םכישאר םירעש ואש : המחלמ רובג יי רובגו זוזע

 :הלכ טובה 6 אוה תואכצ יי דוככה ל הז אוה ימ

 הוב ורב יד קוס ב 0 הי צב הָדְמָח
 דָבַכַא ףֶמְשו ' תּורְבְבִנ ףְב רָּבִדֶא ןַּכ לע ףיְרְוד לֶא יכל הָמּוה
 אלו כא ךִמרַא ' ףיִתיאְר אלו ףרובכ הֶרְפסֶא : תורירי יריב
 : ףֶדוה דובְּב רדָה תמר ' יְרְבַע רוס ףיִאיבְג רב : יִּתִעְְ
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 דובפה ריש במר

 'ךשי יִפְכ אלו ףתוא ומד : ףֶתְלַעּפ ףקתְל ונּכ ' ףֶתְריִכְ תְלד
 -לָבְּב רָחֶא נה ' תּונזָח בלב ףוליִשְמִה : ּףיָשַעִמ יִפל וושיו
 תָביִשְּב ךשאר רעָשו * ערּורָחְבו הנק ךֶב וחיו : זרונוימד

 תּומָחְל שיִאָּכ * בֶרְק םּויְּב תּורָחַבּו ןיד םויֶּב הדְנְקז : תּורָחְשְו
 וניִמָי ול קרעישוזד ' ושארַּב זרעושי עבכ שבח : בֶר ול ור
 : הָלָיִל יִסיִסְר ויָתוצְוקּו ' אָלְמִנ ושאר תורוא יִלְלַט : ושדק עור

 רוהָט םֶתּב :יִבָצ תֶרָטְעְל יל הָיָה אּוהְו ' יב ץֶפָח יּכ יִב רָאְּפִתִ
 דובָכְלּוְזֶחְל : ושדק םַש רובְּכ חַצְמ לע קַחְו * ושאר תּומד זָפ
 יִמיִבְּכ ושאר תּופְלִחַמ : הָרָטַע הָרָטַע ול ותָמָא * הָרֶאְפִת יִבְצ
 'ותְרַאְּפִת יִבֶצ קֶרַצַה הָוָנ : תורוחש םיִלַתְלַת ויָתוצְוְק * תורחְב
 ףינצו * תר ורב יִהִּת ותְלְִס : ותָחְמש שאר לע הצנזהלעי

 רָשַאְמ * רע תַרֶטע שנ םיִסּומַע  זרֶרְָפַ ִבָצ זול
 יִאַרְקִּב יִלֶא בורקו ' יִלְע יראו יִלָע וראפ : םֶרְכִכ ייִניעְב ורק
 : םּודֶאָמ ואוכְּב וכְרַרְּב הְרּופ * םודָא ושּובְלְל םּודָאְו חצ : לא

 ,9% ןפי

9% 

 ירש ןומח תי : שורד ףשרוד .םַע רּודָו רוד * שארמ קצרוק
 ' תַרָטַע ףשארל יִהּת יִתְלַהִּת : ףיִלֶא ברקת יִתָנרְו ' ףילע אָנ
 רש ריִשְּכ * ּיִניִעְּב שר זרריש רקית : זרֶרְמְק ןוכת יִתְלַּפְתּ
 רילומּו "ֶלּוחְמ * ריִּבָשַמ שארל דֶלָעַה יִתְכְּב + גברה לע
 ּךְל חק הזרות שאר ילל ענָענזְר יזְרְבְרְבְבּו : ריִּבַּכ קידצ
 , הלא גרעְת יִשְפָנ יִּכ ' ףיִלָע יִחיִש אָנ ברעַי : שאר םיִמָשְבִּ
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 ₪. .נ-ה..-ת..חה..+.8.0
 ויְִצַמְּב ונשדק רֶשֶא * םֶלועַה ֶלָמ ּוטיִהלֶא '  הֶּתַא ורב

 : רֶמָעָה תריִפס לע ּונָוצ
 רמוא הריפסה רחאו ו"כו םֶויְַד רסואו

 שָדְקַמַה תב הֶנְבְיָש ניִתובָ יהלאווניקלֶא יי נפל וצי
 ש'פק ףרכ תניגנב חצנמל ריי :ּךַתְרּתַּב ּונְקְלחְוַתְּוניִמְיְב הָרָהְמְּב

 םימי העבש י השש י השמח י העברא י השלש י םימי ינש י רחא םוי םויה

 : רמעל רחא עובש םהש

 עונש םהש םימי העשת םויה + רחא םויו רחא עובש םהש םימי הנמש םויה

 םוי רשע דחא םויה * םימי השלשו רחא עובש םהש םימי הרשע םויה * םימי ינשו רחא

 * םימי השמחו דחא עוכש םהש םוי רשע םינש םויה * םימי העבראו דחא עובש םהש

 ינש םהש םוי רשע העברא םויה * םימי הששו רחא עובש םהש םוי רשע השלש םויה

 : רמעל תועובש

 'ב םהש םוי רשע השש םויה + רחא םויו תועובש ינש םהש םוי רשע השמח םויה

 םו רשע הנמש םויה * םימי 'גו 'כש 'ב םהש םוי רשע העבש םויה + םימי 'בו 'בש

 םוי םיּהשע םויה + םימי 'חו 'בש 'ב םהש םוי רשע העשת םויה + םימי 'דו 'בש 'ב םהש

 : רמעל תועובש השלש םהש םוי םירשעו דחא םויה * םימי הששו 'בש 'ב םהש

 'בש 'ג םהש םוי םירשעו השלש סויה י דחא םויו 'כש 'ג םהש םוי םירשעו םינש םויה

 בוי םירשעו השמח םויה י םימי 'גו 'בש 'ג םהש םוי םירשעו העברא םויה.: םימי.'בו

 העבש םויה + םימי 'הו 'כש 'ג םהש םסוי םירשעו השש םויה * םימי 'דו 'בש 'ג םהש

 : רמעל תועובש העברא םהש םוי םירשעו הנמש סויה *םימי הששו 'בש 'ג םהש םוי םירשעו

 'בו 'בש 'ד םהש םוי םישלש םויה + רחא םויו 'בש 'ר םהש םוי םירשעו העשת םויה

 'ר םהש םוי םישלשו םינש םויה * םימי 'גו 'בש 'ר םהש םוי םישלשו דחא םויה + םימי

 םישלשו העברא םויה * םימי 'הו 'בש 'ד םהש םוי םישלשו השלש םויה + םימי 'דו 'בש

 : רמעל תועובש השמח םהש םוי םישלשו השמח םויה + םימי הששו 'נש 'ד םחש םוי

 'בש 'ה םהש םוי םישלשו העבש םויה + דחא םויו 'בש 'ה םהש םוי םישלשו השש םויה

 םוי םישלשו העשת םויה > םימי 'גו 'בש 'ה םהש םוי םישלשו הנמש םויה * םימי 'בו

 םיעבראו דחא םויה * םימי 'הו 'בש 'ה םהש םוי םיעברא םויה * םימי 'רו 'בש 'ה םהש

 : רמעל תועובש השש םהש םוי םיעבראו םינש םויה * םימי הששו 'בש 'ה םהש םוי

 םהש םוי םיעבראו העברא םויה + דחא םויו 'בש 'ו םהש סוי םיעבראו השלש םויה

 םיעבראו השש םויה יםימי 'גו 'בש 'ו םהש םוי םיעבראו השמח םויה יםימי 'בו 'בש "ו

 הנמש םויח * םימי 'הו''בש 'ו םהש םוי םיעבראו העכש םויה * םימי 'דו 'בש 'ו םחש םוי

 תועובש העבש םהש םוי םיעבראו העשת פויה * םימי הששו 'בש 'ו םהש םוי םיעבראו

 : רמעל
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